AUTOGIRO
är en kostnadsfri service som innebär att pengar
för din hyra överförs automatiskt från ditt konto till
Uppsalahem i slutet av varje månad.
Med autogiro kan du vara säker på att hyran
alltid betalas i tid. Du slipper stressa!
Det enda du behöver göra är att se till att det
finns pengar på kontot sista bankdagen före
förfallodagen*. Uppsalahem och banken sköter
resten. Autogiro kan användas av alla som har
konto på banken.
På baksidan av denna broschyr kan du läsa om
hur det går till att betala hyran med autogiro och
vilka regler som gäller.

Det finns många
fördelar med att
använda autogiro:
Du kan tryggt lita på att hyran alltid betalas
i tid, även om du är bortrest eller har andra
saker att tänka på.
Du slipper köa på t ex banken vid månads
slutet och kan ägna din tid åt sådant som
du uppskattar istället.
Du riskerar inga onödiga inkassoavgifter
på grund av sen betalning. Dessutom får
du mer ränta på dina bankmedel eftersom
pengarna står kvar på kontot längre.

Medgivande till betalning via autogiro
Betalningsmottagare
Namn

Organisationsnummer

Uppsalahem AB
Box 136
751 04 Uppsala

Betalaruppgifter

556137-3589
Bankgiro

5012-5491

(ifylls av hyresgästen)

Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Telefon

c/o

Bank

Postadress

Kontonummer*

Kundnummer hos Uppsalahem

Medgivande avser betalning av hyror, fakturor och eventuella skulder.
*Bankkontonumret ska inledas med ett fyrsiffrigt clearingnummer.
Om du är osäker på ditt clearingnummer – fråga din bank!
Härmed godkänner jag villkoren för att anslutas till Uppsalahems autogiro
och accepterar de regler som står skrivna på baksidan.
Ort och datum

Namnteckning
* Om förfallodagen t ex är en måndag måste det finnas pengar på kontot fredagen
innan. Om förfallodagen är en helgdag sker dragningen den första eller andra vardagen
i efterföljande månad.

Namnförtydligande

Fyll i denna anmälan och lämna den till Uppsalahem eller skicka den med post. Portot är betalt.

AUTOGIRO

Medgivande till betalning via Autogiro Privat
Jag medger att uttag får göras från angivet
bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bank
ernas automatiska betalningstjänst, Autogiro.
Banken är inte skyldig att pröva behörigheten
av eller meddela mig i förväg om begärda
uttag. Meddelande om 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.
Jag skall 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
– om jag i god tid innan förfallodagen fått
meddelandeom belopp, förfallodag och
betalningssätt, eller

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt
konto får användas för Autogiro samt att banken
och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall
avbryta min anslutning till Autogirot.
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 sambear
betas med Bankgirocentralens uppgifter till ett
register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgi
vandet upphör fem bankdagar efter det att
jag skriftligen återkallat det hos betalningsmot
tagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett
eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar
före förfallodagen.

– om jag godkänt uttaget i samband med köp
eller beställning av vara eller tjänst.

Vik här och tejpa!

Frankeras ej.
Uppsalahem
betalar portot

Uppsalahem AB
SVARSPOST
750 046 001
758 06 Uppsala

Så här går det till att betala med autogiro:
Du ser till att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto
bankdagen före förfallodagen. Då överförs pengarna till hyran
automatiskt från ditt konto till Uppsalahem.
På ditt kontoutdrag ser du att överföringen gjorts.
Du ser på din hyresavi fr o m vilken månad överföringarna börjar.

Autogiro.
Ett bekvämt
sätt att
betala
hyran.

