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Medgivande till autogiro
1. Fakturamottagare
Namn

Personnr (10 siffror)

Utdelningsadress

Postnr och Ort

Telefonnr dagtid

2. Bankkonto (som pengarna ska dras ifrån)
Bankens namn

Clearingnr

Ort

Kontonr

3. Bankkontots innehavare, om annan än fakturamottagare
Namn

Personnr (10 siffror)

Utdelningsadress

Postnr och Ort

Telefonnr dagtid

X Ja, tack jag önskar utnyttja den kostnadsfria autogirotjänsten för följande räkningar:
Övrigt

VA

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro (se nästa sida):
Datum

Kontohavarens namnteckning

Namnförtydligande

När du fyllt i uppgifterna ovan och skrivit under anmälan skickar du denna sida till:
Oskarshamns kommun
Ekonomiavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Vid frågor:
Tel: 0491-880 00

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna
behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.
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Villkor 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 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 ska 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 har 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 Autogiro-rutinen 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.

