ANMÄLAN TILL AUTOGIRO
MEDGIVANDE

Hyresvärd
Namn

Organisationsnummer

Nyköpingshem AB

556450-9486

Adress

Bankgiro

Box 1019, 611 29 Nyköping

991-2197

Betalare
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Adress

Postnr och Ort

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

e-postadress

Mobil
Kundnummer (ifylls av Nyköpingshem)

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

Kontonummer

OBS! Kontoinnehavarens
personnr

** Cleraringnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Sparbanken har
ibland fem siffror, ex 8257-9 xxxxxx. Utelämmna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer
ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som
clearingnummer. Kontot måste vara ett pensions- eller lönekonto (Ej sparkonto).

Övriga villkor
Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, på ovan benämnd betalare, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning via Autogiro.

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 gör betalningsmottagaren dessutom ytterligare ett uttagsförsök den första
vardagen efter förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tillsvidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta
kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen
kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att
kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren
har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har
haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas.

Avisering
När detta är registrerat kommer du att få en hyresräkning endast när beloppet du ska betala varje månad ändras. Du
kan gå in på dina sidor www.nykopingshem.se för att se ditt aktuella hyressaldo.

Underskrifter
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren
Ort/datum

Nyköping 20___-___-___
Underskrift kontoinnehavare

Vik ihop blanketten och skicka den portofritt till Nyköpingshem AB

Frankeras ej
mottagaren
betalar
portot

Nyköpingshem AB
Svarspost
Kundnummer 630013600
611 20 NYKÖPING

Vik här och tejpa i överkant!

