internkod 693

Autogiroanmälan, medgivande
Betalningsmottagare
Organisationsnummer

Brf Boklok Grindstugan

769623-4801

Bankgiro

515-6575

Betalare (måste vara innehavare av bostadsrätten)
Namn

Adress

Post nr

Ort

Telefon bostad

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ev e-post

Personnummer/Kundnummer

Betalarens kontouppgifter och bank där pengarna skall dras
Bank

Clearingnr

Kontonummer

Kontoinnehavarens personnummer/organisationsnummer

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.
Ort, Datum

Underskrift

Klipp av och spara

VIKTIGT! Autogirot startar först då du fått bekräftelse från oss vi mail eller avi där inbetalningskort saknas.

Posta denna ansökan till föreningens förvaltare:
Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, Box 550, 184 25 Åkersberga
Villkor medgivande till betalning via Autogiro Privat
Jag 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 mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag
får jag på kontoutdrag från min bank. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.
Godkännande/information i förväg
Jag medger att uttaget får belasta mitt konto enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen
> om jag i god tid innan förfallodagen får meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,
eller
> om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Täckning måste finnas på kontot
Jag ska senast bankdagen* före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Om kontobehållningen inte
räcker för betalning på förfallodagen gör betalningsmottagaren inga ytterligare uttagsförsök.
Du måste då själv betala avgiften till det bankgiro som står på dina avier.
Stopp av uttag
Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att meddela betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar* före förfallodagen.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter det att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren
tillhanda.
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till autogiro trettio dagar efter det att kontoförande
bank/betalningsmottagaren underrättat dig. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta din
anslutning till autogiro om du vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som
medgivandet avser avslutats.
* Med vardag avses ej söndag, lördag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

