Stämpel ankomstdatum

Ansökan om
autogiro
Datum:
Kund
Efternamn, förnamn

Personnummer/org. nummer

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer och postort

E-post

Min ansökan gäller fakturor för

Vatten och avlopp
Hemtjänst
Äldreomsorg
Barnomsorg

Jag ansöker om autogiro och har läst igenom Villkor för medgivande till betalning via
autogiro privat på nästa sida. Jag vill att fakturorna från Örkelljunga kommun ska betalas
enligt dessa villkor och godkänner att fakturabeloppet dras automatiskt från mitt konto:
Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer

Kontonumret ska inledas med ett fyrsifrigt clearingnummer - fråga din bank om du är osäker.

Jag godkänner att fakturabeloppet överförs automatiskt till bankgironummer enligt nedan.
Betalningsmottagare:
Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga
Bankgironummer:
5116-0307 Vatten och avlopp
5250-6847 Barnomsorg, hemtjänst, äldreomsorg och hyra

Underskrift
Kundens namnteckning
Namnförtydligande

Copyright

© Örkelljunga kommun

Skickas till
Autogiroanmälan
Örkelljunga kommun
286 80 Örkelljunga

Betala med autogiro till Örkelljunga kommun
Autogiro innebär att betalning av fakturor till Örkelljunga kommun sker
automatiskt genom avdrag från ditt bankkonto på förfallodagen. Vi skickar
som vanligt din faktura i god tid före förfallodagen med ett makulerat
inbetalningskort. Du måste endast se
till att det finns pengar på ditt konto på förfallodagen. Bekräftelse på att din
räkning är betald får du på kontoutdraget från banken.

Så här gör du
1. Läs igenom texten under rubriken Villkor för medgivande till betalning via
autogiro privat.
2. Fyll i ansökan om autogiro (se blankett).
3. Skicka eller lämna in blanketten till:
Autogiroanmälan
Örkelljunga kommun
286 80 Örkelljunga
4. Behåll sidan med villkoren.
Så snart din ansökan är behandlad kommer nästa faktura med en
makulerad inbetalningsavi. Betalningen görs då via autogirorutinen. Om du
har frågor om autogiro är du välkommen att kontakta oss på
ekonomienheten, telefon 0435 55000 (växel).

Villkor för medgivande till betalning via autogiro privat
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto, autogiro. Banken är
inte skyldig att pröva behörigheten av, eller meddela mig i förväg om
begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från
banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i
banken eller till konto i annan bank.
Jag garanterar senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med
pengar på kontot för mina autogirobetalningar. Jag medger att uttaget får
belasta mitt konto enligt bankens regler.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter
om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp,
förfallodag och betalsätt, eller om jag godkänt uttaget i samband med köp
eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för
autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall
avbryta min anslutning till autogirot.
Bankgirocentralen, BGC AB, har i uppdrag att sköta autogirorutinen för
bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om
kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens
uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar
efter det att jag skriftligen återkallar det hos betalningsmottagaren. Jag kan
också i god tid stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta
betalningsmottagaren.
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