
  

 
 
 
                  AB GöteneBostäder 
                  533 80 Götene   

 
AUTOGIROMEDGIVANDE 

 
Vad är Autogiro 
Autogiro är det enklaste, mest bekväma och säkra sättet att betala räkningar. 
 
Bekvämt och enkelt 
Du gör en överenskommelse med AB GöteneBostäder om att du vill betala via Autogiro. Det 
gör du på en medgivandeblankett. Därefter sköts dina betalningar automatiskt. Det du måste 
se till är att du har tillräckligt med pengar på ditt konto dagen före betalningstillfället. 
 
Säkert 
Räkningarna kommer till dig som vanligt. Du kontrollerar att alla uppgifter stämmer. Om allt 
är som det ska, behöver du inte göra något mer än att se till att du har pengar på ditt konto. 
Räkningarna betalas på rätt dag, inte för sent, inte för tidigt. Du kan dessutom alltid stoppa en 
betalning. 
 
Hur fyller jag i 
Fyll i nedanstående medgivandeblankett: 
1. Fyll i namn, adress och personnummer. 
2. Fyll också i ditt bankkontonummer (OBS det ska vara hela kontonumret dvs inledas med 

ett fyrsiffrigt clearingnummer, därefter endast kontonumret, inga extra nollor.). Vid 
osäkerhet fråga din bank. 

3. Om kontoinnehavaren inte själv kan underteckna medgivandet måste kopia på fullmakt 
bifogas. 

4. Skriv sedan under, riv av och skicka eller lämna till AB GöteneBostäder, 533 80 
GÖTENE.  

5. När autogirot är i gång står det på fakturan att den dras via autogiro. 
 
Vänd och läs villkoren för autogiro på baksidan.                                               Avskiljes här 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEDGIVANDE 
Namn Personnummer 
 
___________________________________                                  __________________________________ 
Utdelningsadress Postnummer och ort  Telefonnummer 
 
___________________________________                                  _____________________________             _____________ 
Överföring ska ske från angivet konto 
  �   Plusgirokonto                                  �   Personkonto  �  Bankkontonummer inkl clearingnummer 
 
_____________________                      ____________________            __________________________________       
Medgivandet gäller endast betalningar avseende hyra. För bankkonto ska clearingnummer anges, Vid osäkerhet, fråga 
banken. 
 
Jag godkänner villkoren för anslutning till Autogirot och accepterar de regler för Autogirot som står på baksidan av denna 
handling 
 
Datum                                             Kontoinnehavarens underskrift              Namnförtydligande 
 
 
_______________________            ____________________________                ____________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Medgivande till betalning via Autogiro 
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven 
betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela 
betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag 
får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank 
eller till konto i annan bank. 
 
För uttag gäller dessutom följande: 
 
Godkännande/information i förväg 
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen 
– om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller 
– om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller 
beställning av vara eller tjänst. 
 
Täckning måste finnas på kontot 
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker 
för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får 
omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. 
 
Stopp av uttag 
Betalaren kan stoppa 
– ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen, 
– alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. 
 
Medgivandets giltighetstid, återkallelse 
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank 
eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller 
betalningsmottagaren tillhanda. 
 
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro 
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att 
kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har 
dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig 
kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. 
 
* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. 
 


