Ansökan - autogiro
Datum ……………………….

Efternamn, förnamn

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer och postort

e‐postadress

Ansökan avser fakturor för:
Vatten/avlopp
Vård och omsorg
Barnomsorg
Härmed ansöker jag om autogiro. Jag har läst igenom ”villkor för medgivande till betalning via autogiro”
på följande sida.Jag vill att fakturorna från Perstorps kommun ska betalas enligt dessa villkor och
godkänner härmed att fakturabeloppet dras automatiskt från mitt konto enligt nedan.
Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer

Kontonumret ska alltid inledas med ett fyrsiffrigt clearingnummer

Jag godkänner att fakturabeloppet överförs automatiskt till bankgironummer enligt nedan:
Betalningsmottagare: Perstorps kommun, 284 85 PERSTORP
Bankgiro nr:
605-4597 Barnomsorg, vård och omsorg
605-4621 Vatten och avlopp

Underskrift
_________________________________
Kundens namnteckning
_________________________________
Namnförtydligande

Blanketten skickas till:

PERSTORPS KOMMUN
EKONOMIKONTORET
284 85 PERSTORP

Autogirobetalning – enkelt och bekvämt.
Autogirobetalning innebär att dina fakturor betalas automatiskt på förfallodagen genom
att beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto.
Du får som vanligt en pappers eller e-faktura i god tid innan förfallodagen. Inbetalningskortet
på denna faktura är makulerat.
Du som kund måste se till att det finns pengar på det konto som fakturan skall dras ifrån.

För att få autogiro skall du:
 Läsa igenom nedanstående text
 Fylla i bifogad ansökan
 Skicka den till adressen som står på ansökan.
När din ansökan är behandlad kommer fakturan med ett makulerat inbetalningskort.
Har du frågor kontakta ekonomikontoret på tel 0435-39109, 39107.

Villkor för medgivande till betalning via autogiro:
Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via
Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av, eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om
gjorda uttag får jag på mitt kontoutdrag från banken. Medgivande kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i
kontoförande bank eller till konto i annan bank.
Jag garanterar att senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina autogirobetalningar. Jag
medger att uttaget får belasta mitt konto 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 betalsätt, eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken ska 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 samköras med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallar det hos
betalningsmottagaren. Jag kan också i god tid stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren.

