Betala kommunens räkningar med autogiro

Autogiro är det enklaste och bekvämaste sättet att betala räkningar. Därför erbjuder vi dig att
helt kostnadsfritt ansluta dig till Autogirot. Anmäler du dig till Autogirot kommer dina
betalningar till oss att ske automatiskt. Det enda du behöver göra är att se till att det finns
pengar på ditt konto.
Autogirot är en trygg tjänst: i god tid före betalningsdag får du skriftligt besked om hur
mycket som kommer att dras från ditt bankkonto. Inga pengar dras utan att du vet om det.
Dessutom har du möjlighet att stoppa betalningar ifall något inte stämmer.
När du är ansluten till Autogirot behöver du inte oroa dig för att missa någon betalning. Vi ser
till att betalningen alltid görs på rätt dag. Varken för tidigt eller för sent. På så sätt blir
Autogirot dubbel vinst för dig:
1. Du riskerar ingen dröjsmålsränta eller förseningsavgift.
2. Ska du t ex resa bort på semester behöver du inte betala långt i förväg utan kan behålla
pengarna där de ger ränta – på bankkontot!
Du behöver inte fylla i och posta några blanketter varje gång du ska betala. Det enda du
behöver göra just nu är att fylla i och skriva under din anmälan till Autogirot. Sedan tar vi
hand om resten, månad efter månad så länge du vill.
Vi kommer att så snart som möjligt efter att ha mottagit din anmälan ansluta dig till autogirot.
Att autogirot är anslutet framgår av inbetalningstalongen genom att det står makulerat i
beloppsfältet. Står beloppet har anslutningen ännu ej hunnit genomföras utan räkningen får i
sådant fall betalas som vanligt.
Välkommen till det bekymmersfria sättet att betala räkningarna.
Har du några frågor ring Ekonomienheten tel. 0523-61 31 34
Med vänlig hälsning
Ekonomiavdelningen
Lysekils kommun

Spara denna del
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas 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 begäran överflyttas till annat konto 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.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter om jag i god tid
innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller om jag
godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken skall 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 samarbetas
med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare.
Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos
betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att
kontakta betalningsmottagaren eller banken senast fem bankdagar före förfallodagen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBS! Denna del avskiljs och skickas till oss.

Autogiroanmälan, medgivande
Personnummer

| | | | | | |–| | | | |

Namn___________________________
Adress _______________________________

JAG MEDGER ATT NI DEBITERAR MITT
BANKKONTO/PERSONKONTO NR:

Postnr ____________Ort ____________
Telefon__________________________

| | | | |–| | | | | | | | | | |

Kundnummer_____________________

(clearingnummer, fyra siffror + kontonummer)
Jag har tagit del av gällande villkor för autogiro och godkänner att Lysekils Kommun, org nr: 212000-1389 debiterar mitt
ovan angivna konto.
__________________________________________
Ort och datum

Lysekils kommun
Ekonomiavdelningen
453 80 Lysekil

__________________________________________
Kontohavarens egenhändiga namnteckning

