
 

Betalningsmottagare Betalare
Namn och fullständig adress

Bankgiro Telefonnummer

514-3664
Organisationsnummer Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr

769624-1632
Kontoinnehavarens bank

 Bankkonto * (Clearingnr 4 siffror+kontonr)

Mailadress

Medgivande till betalning via autogiro
Undertecknad betalare medger att betalning får 
göras genom uttag från angivet konto, på begäran 
av angiven betalningsmottagare för betalning till 
denne på viss förfallodag via autogiro.

Betalarnummer (Personnummer) Ort & datum

Underskrift (obligatorisk uppgift)

Blanketten återsändes till: Vi behöver er blankett senast:
Husjuristerna i Göteborg AB Kvartal 1  jan-mars    -   15 november
Banehagsliden 2 Kvartal 2  april-juni    -   15 februari 
414 51 Göteborg Kvartal 3  juli-sept      -   15 maj

Kvartal 4  okt-dec     -   15 aug

  AUTOGIROANMÄLAN, MEDGIVANDE

Fördelen med autogiro är att du själv inte behöver ombesörja betalning av din 
avgift/hyra, den blir ändå betald i tid under förutsättning att det finns pengar på ert 
konto den dagen avin förfaller till betalning. Autogiro kommer tidigast att gälla från 
nästa aviseringstillfälle och framgår av utsända avier via mail. 

Brf Björnen i Partille

Ansök gärna om autogiro

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

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av 
betalarens bank, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens bank och Bankgirocentralen BGC AB för 
administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens bank, 
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens bank. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till 
eller rättelse av pesonuppgifterna genom att kontakta betalarens bank. Ytterligare information 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 sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet 
avslutas.


