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Blanketten skickas till

OM BETALNING GÖRS FRÅN FAKTURAMOTTAGARES KONTO

OM BETALNING GÖRS FRÅN NÅGON ANNANS KONTO ÄN FAKTURAMOTT. (tex släkting)

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT

FAKTURAMOTTAGARE

Borås Stad
Servicekontoret
Redovisningsservice
501 80 Borås
Anmälan avser:
 Barnomsorgen Bg.nr. 5770-5956
 Äldreomsorg Bg.nr. 5770-6012
 Övrigt Bg.nr. 5760-7194

Organisationsnummer
212000-1561

Namn och fullständig adress

Fakturamottagarens personnummer

Kontoinnehavare

Kontoinnehavare

Datum

Datum

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står nedan. Anmälan måste alltid skrivas under av fakturamottagaren.

Jag har tagid del av och godkänner vilkoren för Autogiro som står nedan. Anmälan måste alltid skrivas under av kontoinnehavaren 
och fakturamottagare.

Kontoinnehavarens person-/organisationsnummer 

Fakturamottagares underskrift 

Kontoinnehavarens underskrift 

Kontoinnehavarens bank

Kontoinnehavarens bank

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummmer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex. 
8032-5XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 5. Handelsbankens clearingnummer ska börja med 6, hittar du inte det ange 
6000. Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnr.

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummmer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex. 
8032-5XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 5. Handelsbankens clearingnummer ska börja med 6, hittar du inte det ange 
6000. Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnr.

*Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (4 siffror) + kontonr.

*Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (4 siffror) + kontonr.

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO.
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalnings-
tjänst 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. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Finns inte täckning på kontot på förfallodagen kan det 
innebära att betalningar inte blir utförda. Betalningsmottagaren har rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogirot om betalaren vid upprepade 
tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas.
För att uttag från mitt konto ska få göras ska betalningsmottagaren, till mig, ha sänt ett meddelande rörande belopp, förfallodag och betalningssätt. Uttag från 
kontot får ske på förfallodagen, eller inom en vecka därefter.
Jag accepterar att banken skall 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 
får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan 
också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.
Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas av Redovisningsservice för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen 
kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. 


