Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer
Betalningsmottagare
Adress

Organisationsnummer

Munkbo AB
Centrumtorget 5
455 80 Munkedal

556434–5089
Bankgiro

5514–5650

Betalare
Namn

Adress

Personnummer

Postnummer

Postort

Bank

Clearingnummer (4siffror*)

Kontoinnehavare (om annan än ovan)

Kontonummer

Personnummer (om annan än ovan)

* Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank
har ibland fem siffror, utelämna då femte siffran. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med
6 (hittar du inte det, ange 6000). Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står nedan.
OBS! Anmälan ska signeras av kontoinnehavaren.

Ort och datum

Kontoinnehavarens signering
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Växel 0524-180 00 • Orgnr. 556434–5089 • Bankgiro 5514–5650

Regler och villkor
Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto, på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning av Autogiro. 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. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av
eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av gjorda uttag får jag på
kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i
banken eller till konto i annan bank.

Insättning
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Om täckning saknas på
mitt konto, bankdagen före förfallodagen kan överföring, efter överenskommelse mellan
betalningsmottagaren och dennes bank, göras senare inom två dagar.

Om pengarna saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot
är jag medveten om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda.

Besked om kommande betalningar
För att uttag från mitt konto ska få göras måste betalningsmottagaren ha sänt meddelande
om belopp, förfallodag och betalningssätt till mig senast åtta dagar före förfallodagen.

Stropp av uttag
Jag kan stoppa uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast nio
dagar före förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid och återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det
genom att kontakta banken eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör fem bankdagar
efter det att återkallelsen kommit betalningsmottagaren eller banken tillhanda.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via Autogiro
Jag accepterar att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min
anslutning till Autogirot, om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina
betalningar, om kontoförhållandena förändras eller om jag vid upprepade tillfällen stoppar
betalningar från kontot utan att ha väl-grundande skäl för det.
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