Villkor för Autogiro
Medgivande om uttag.
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto, på begäran av angiven betalningsmottagare
för överföring till denne. 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 (2) dagar.
Om pengar 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.

Betalningsmottagare

Organisationsnummer

Munkbo AB
Centrumtorget 5
455 80 Munkedal

556434-5089

Efternamn

Förnamn

Adress

Person/organisationsnummer

Postadress

Telefon dagtid

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 (8) dagar före förfallodagen.

Bank

Stopp av uttag.
Jag kan stoppa uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast nio (9) dagar
före förfallodagen.

Clearingnummer (4 siffror*)

Återkallelse av medgivande.
Medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem (5) bankdagar efter det att jag återkallat det
hos betalningsmottagaren eller banken.

Kontoinnehavare (om annan än ovan)

Kontonummer

Person-/org.nr (kontoinnehavare)

Bankens godkännande.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro.
Rätten att avbryta mina betalningar via
Autogirot.
Jag accepterar att banken och betalnings-mottagaren 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.
Rätten att sambearbeta adressuppgifter.
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 sambearbetas med
Bankgirocentralens uppgifter till ett register.

Jag godkänner villkoren för anslutning till Autogiro och
accepterar angivna regler för Autogiro

Ort och datum

Kontoinnehavarens namnteckning

Munkbo AB - Centrumtorget 5, 455 80 Munkedal
Kommunens växel: 0524-180 00 - info@munkbo.se - www.munkbo.se

* 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.

