
Autogirobetalning av hyran

Gör det enkelt och betala hyran via autogiro. 
Många hyresgäster betalar redan idag hyran via 
autogiro. Anmäl Dig Du också.

Hur får Du autogiro?
Läs igenom villkoren nedan. Fyll i blanketten här 
nedan och sänd den till oss. Lindbäcks, Box 753, 
941 28 PITEÅ.

Hur ser Du att Du är ansluten till autogiro?
När Du fått en bekräftelse både från Din bank och 
får en avi från Lindbäcks med belopp makulerad i 
beloppsrutan är Du ansluten.

Du får hyresavier som vanligt
I god tid före förfallodagen får Du Din hyresavi 

med besked om att vi drar beloppet från  
Ditt konto. Stämmer uppgifterna behöver Du 
bara se till att det finns pengar på Ditt bankkonto 
senast dagen före. 

Du kan alltid stoppa en betalning
Är det något som inte stämmer på avin kontaktar 
Du Lindbäcks senast fem dagar före förfalloda-
gen. Om Du vill avbryta tjänsten autogirobetaln-
ing eller ändra Ditt kontonummer, kontakta Du 
Din bank. 

Frågor
Har Du frågor så ring gärna till oss på Lindbäcks, 
telefon 0911-23 10 10.

Medgivande till betalning vid 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 kontoutdrag från banken. Medgivande 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. 

Uttaget från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter om jag i god tid innan 
förfallodagen har fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller om jag godkänt i 
samband med köp eller beställning av vara och tjänst.  

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 för samarbetas med Bankgiro-
centralens 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 fler uttag genom 
att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast fem dagar före förfallodagen.  
 
 
           



Mottagarens bankgironummer (se hyresavi) Hyresgästens namn

Hyresgästens adress

Hyresgästens postadress

Hyresgästens e-postadress

Hyresgästens telefonnummer dagtid

Kontraktsnummer

Clearingnummer*, kontonummer som beloppet skall dras ifrån

Kontohavarens personnummer/organisationsnummer

Bankens namn

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro

Ort och datum Underskrift av kontoinnehavaren

–

*Clearingnummer är bankkontorets fyrsiffriga nummer.
Swedbanks clearingnummer har ibland fem siffror, t ex 8105-9, 
uteslut då den femte siffran, i detta fall 9.
Handelsbankens clearingnummer skall alltid börja med 6.
Nordeas clearingnummer för personkonton är 3300.


