Ekonomikontoret

Betala kommunens räkningar med Autogiro
Betala med Autogiro
Autogiro är det enklaste sättet att betala räkningar. För att erbjuda Dig den servicen har vi anslutit oss till
bankernas Autogiro. Detta innebär att Du kan betala kommunens räkningar via Autogiro. Du slipper fylla i
blanketter. Du behöver inte gå till banken eller oroa Dig för påminnelser och förseningsavgifter.
Automatisk överföring på betalningsdagen
Med Autogiro betalas räkningen automatiskt i rätt tid. Betalningen överförs helt enkelt från Ditt bankkonto
till oss, samma dag som räkningen förfaller för betalning. Du behöver bara se till att det finns pengar på Ditt
bankkonto dagen innan förfallodagen. Autogiro fungerar för alla bankkonton inklusive personkonto.
Du får räkningen som vanligt
Räkningen skickas till Dig som vanligt så att Du vet hur mycket Du skall betala och när. Autogiro fungerar
när Du får Din räkning tillsammans med ett MAKULERAT inbetalningskort Ni som har autogiro och vill
slippa få pappersfaktura, kan anmäla er för e-faktura på er internetbank. Ange ert kundnummer som
referens. Detta gäller för bg.5145-7166
Fyll i kupongen redan idag
Vill Du betala kommunens räkningar via Autogiro fyller Du i kupongen nedan och skickar den till oss.
Vi är tacksamma om Du meddelar oss så snart som möjligt så att vi hinner ändra rutinen före Din nästa
betalningsdag.
Med vänliga hälsningar

BOLLNÄS KOMMUN
Ekonomikontoret

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta:
Lisbeth Hallgren

tfn 0271-574 55 vatten

Åsa Myhrberg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autogiroanmälan, medgivande till Bollnäs kommun, organisationsnummer 212000-2361
Markera i ruta för önskat autogiro.

Vatten
Kontohavarens personnummer/organisationsnummer (obligatorisk
uppgift)
Namn _________________________________________
Adress ________________________________________
Clearingnummer, 4 siffror (obligatorisk uppgift)

Postadress _____________________________________
Telefon dagtid __________________________________

Bankkonto som pengarna ska dras från (obligatorisk uppgift)

Bank _________________________________________

Ort och datum __________________________________

______________________________________________
Underskrift (obligatorisk uppgift)
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.
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Medgivande till betalning via Autogiro Privat.
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via
bankernas automatiska betalningstjänst, 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 skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får
belasta mitt konto i banken 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 betalningssätt, eller
• Om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
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 och adress 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.

Ifylld blankett skickas till:
HelsingeVatten AB
Bornvägen 2 B
822 30 Alfta

