Autogiroanmälan, medgivande
Betalningsmottagare

Betalare
Namn och fullständig adress

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm
Box 17910
118 95 Stockholm
Bankgironr

Organisationsnr

5427 - 3818

802001 - 4778

Betalarnummer/Kundnummer

Kontoinnehavarens bank

*Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

-Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr

--

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro
som står längst ner på sidan.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.
Ort datum

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas
varje bankkontor, se kontoutdraget. FöreningsSparbanken
har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXXX. Utelämna då

Underskrift (obligatorisk uppgift)

femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnr ska
alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du
personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer.

Medgivande till betalning via Autogiro

för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras

räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren

genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare an-

göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*,

givet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för

som får omfatta högst en vecka. Informationen om antalet

betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro.

uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som
lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betal-

Stopp av uttag

tjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens

Betalaren kan stoppa

betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för

- ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren

administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna
personuppgiftsbehandling är betalarens betalstjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens

senast två vardagar före förfallodagen,
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken
senast två vardagar före förfallodagen.

betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära
få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

kontakta betalarens betaljänstleverantör. Ytterligare informa-

Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla med-

tion om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med
betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla

kalla givandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande
bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast
fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande

sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas."

bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

För uttag gäller dessutom följande:

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro

Godkännande/information i förväg

Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta

Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens

anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande

konto på förfallodagen

bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Konto-

- om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått

förande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att

meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,

omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om be-

eller

talaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehåll-

- om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller
beställning av vara eller tjänst.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot

ning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet
avser avslutats.
* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

