bankgirot
Betalningsmottagare

Autogiroanmälan, medgivande
Betalare
Namn och fullständig adress

Älvdalens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen
Bankgiro 991-1942
Organisationsnummer 212000-2197
Medgivande omfattar betalningar avseende:
Äldreomsorg

Betalnummer/kundnummer

Kontoinnehavarens bank

Barnomsorg

Bankkonto som pengarna skall dras ifrån (Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

Hyror

Kontoinnehavarens personnummer / organisationsnummer

Övrigt ……………………………………..

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkonto, se kontoutdraget. Swedbank
har ibland fem siffror, ex 8237-9xxxxx. Utelämna då femte siffran, i fall 9. Handelsbankens clearingnr
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. Anmälan måste
skrivas under av kontoinnehavaren.

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad betalare medger härmed att uttag får
göras från det angivna kontot på begäran av ovan
nämnd betalningsmottagare för överföring till denne.
Kontoförande bank är inte skyldig att pröva
behörigheten av begärda uttag. Uttag redovisas på
kontoutdrag. Undertecknad betalare förbinder sig att
hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto
bankdagen före förfallodagen. Uttag får göras tidigast
på förfallodagen. Betalningsmottagaren är skyldig att i
god tid före uttaget underrätta betalaren om
betalningens belopp och förfallodag.
Betalningsmottagaren skall vid anfordran återbetala
belopp som felaktigt överförts från betalarens konto.
Om betalaren ej medger ett visst uttag skall
betalningsmottagaren underrättas senast två vardagar
före förfallodagen. Detta medgivande gäller tillsvidare,
och upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen
kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren
tillhanda.

Postadress:
Box 100
796 22 Älvdalen

Besöksadress:
Permatsvägen 1

Telefon:
0251‐313 00
0251‐312 09 (fax)

Ort och datum

Underskrift (obligatorisk uppgift)

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 haft
tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller
om det konto som medgivandet avser avslutats. *
Med vardag avses inte lördag, söndag,
midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan
allmän helgdag.

Plusgiro: 36977‐7
Bankgiro: 991‐1942

Org nr: 212000‐2197
kommun@alvdalen.se
www.alvdalen.se

