Autogiroanmälan
Betalningsmottagare: Finnvedsbostäder AB
Organisationsnummer: 556081-4393
Bankgiro: 973-8998

För- och efternamn				

Personnummer

Adress				

Kontoinnehavarens bank

		

Postnummer och Ort				

Kontonummer inkl clearingnummer*

* = Kontonumret skall inledas med fyr-eller femsiffrigt clearingnummer. Vid osäkerhet fråga
banken.
PAPPERSFAKTURA VARJE MÅNAD?
Nu kan du som registrerar dig för autogiro ta ett aktivt val för miljön och tacka nej till att få din
faktura utskriven på papper varje månad.
Du kan alltid se din faktura genom ”mina sidor” på hemsidan, www.finnvedsbostader.se
NEJ, TACK!
Jag vill bidra till en bättre
miljö och väljer att inte få
min hyresavi i pappersform varje månad.

JA, TACK!
Jag vill få min hyresavi i
pappersform varje månad
även när hyran dras med
autogiro.

När dras hyran?
Autogirodragningen sker den sista bankdagen varje månad.
Kan jag avsluta autogirot när jag vill?
Ja, som hyresgäst kan du avsluta ditt autogiro när du vill, antingen genom att kontakta Finnvedsbostäder AB eller genom att kontakta din bank.
På nästa sida finns mer information kring hur ett autogiro fungerar hos Finnvedsbostäder!

Ort och datum				

Finnvedsbostäder AB
Box 446
331 24 Värnamo

Tel: 0370 - 484 00
Besöksadress: Sveavägen 1E

Underskrift

info@finnvedsbostader.se
www.finnvedsbostader.se

Bankgiro:
973 - 8998
Organisationsnummer:
556081 - 4393

Autogiroanmälan
Information kring hur Finnvedsbostäder arbetar med autogiro
Medgivande till betalning via autogiro
Jag, ovan benämnd betalare, medger att uttag från mitt angivna bankkonto på begäran av
Finnvedsbostäder AB för betalning via autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva
beörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens
konto enligt kontoförarens banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförarens
bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförarens bank
eller konto till annan bank.
För uttag gäller följande:
Godkännande/information i förväg:
Betalningmottagare får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen
- om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag
och betalningssätt,
- 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 för betalning på förfallodagen. Om
kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som omfatta högst en vecka. Information
om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
- ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen,
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.
Medgivarens giltighetstid, återkallelse
Medgivande gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom
att kontakta kontoförarens bank eller betalningsmottagare. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningmottagaren tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagare att avsluta anslutning till autogiro
Kontoförarens bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till autogiro
trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalande härom.
Kontoförande bank och betalningsmottagare har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens
anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har tillräcklig kontobehållning på
förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas.
*Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton.
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