
                           

 
 

 
    

 
 
 

 

 

Autogiro 
 
Vi kan erbjuda automatisk betalning av månadsavgiften eller hyran. Det är ett enkelt och smidigt sätt att 
betala sina avgifter. Med autogiro dras avgiften/hyran per automatik via en överföring från ditt bankkonto. 

 
Vill du betala via autogiro behöver du bara fylla i bifogad medgivandeblankett och skicka till:  

 
Bostads AB Svedalahem 
Verkstadsgatan 1 
233 51 Svedala  

 
eller maila hyror@svedalahem.se 

 
Ditt autogiro blir aktivt från och med nästkommande avisering, förutsatt att blanketten returneras till oss 
i god tid. Fram till dess betalar du avgiften med dina avier.  

 
Medgivandet gäller tills du säger upp det.  

 
OBS! Ditt autogiro är aktivt först då bekräftelse på dragning via autogiro visas på ert inbetalningskort. Det 
skall finnas tillräckligt med pengar på ert bankkonto två bankdagar innan förfallodag för att vi skall kunna 
dra avgiften/hyran via autogiro. 

 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på hyror@svedalahem.se, alternativt ringa oss 
på telefon 040-626 80 21 måndag-torsdag kl. 9:30 – 12:30 samt onsdagar 16:00-18:00. 

 
Mer information om villkoren för autogiro finns att ta del av på bifogad blankett, innan du undertecknar 
och skickar in den. 
 
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens 
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC 
AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens 
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när 
som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens 
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan 
finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt 
samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Bostads AB Svedalahem 
 
POSTADRESS TELEFON ORG. NR HEMSIDA  E-POST 

Verkstadsgatan 1 040-626 80 21  556201-2517 www.svedalahem.se           hyror@svedalahem.se  

233 51 Svedala   

 

http://www.svedalahem.se/
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VILLKOR FÖR AUTOGIRO 
 

Villkor för bankgirots autogiro 

Bankkontohavaren medger att uttag får göras av Bostads  

AB Svedalahem från angivet konto. 

 
Bankkontohavaren förbinder sig, både gentemot Bostads AB 

Svedalahem och banken, att senast två bankdagar före 

förfallodagen ha tillräckligt med pengar på bankkontot och 

medger samtidigt att betalningen får belasta bankkontot på 

förfallodagen eller sista bankdagen i månaden om förfallodagen 

infaller på en helgdag. 

 

Banken skall godkänna att angivet bankkonto kan användas för 

autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller 

i förväg meddela begärda uttag. Uttag redovisas på kontoutdrag 

från banken. Medgivandet gäller också om bankkontohavaren 

får ett annat bankkonto eller byter bank. 

 

Bankkontot skall belastas med det belopp som framgår av avi-

sering vilket avser vid varje tidpunkt av hyresvärdens 

fastställda avgifter/hyror. 
 

Bostads AB Svedalahem skall vid anfordran återbetala belopp 

som felaktigt överförts från betalarens konto. 

 

Om pengar saknas på kontot 

Finns pengar inte tillgängliga på bankkontot före förfallodagen, 

kan betalning utebli. Om betalning ändå görs har banken rätt att 

ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler 

för den skuld som därigenom uppstår. 

 

 

    Besked om kommande månadsavgifter/hyror 

Bostads AB Svedalahem skall till bankkontohavaren avisera 

månadsavgiften/hyran senast åtta dagar före förfallodagen. 

Aviseringen skall innehålla uppgift om belopp, förfallodag 
samt betalningssätt (autogiro). 

 

Stopp av uttag respektive medgivande 

Bankkontohavaren kan genom kontakt med Bostads AB 

Svedalahem senast sex bankdagar före förfallodatum begära att 

ett uttag stoppas. 

Bankkontohavaren kan genom kontakt med banken senast två 

dagar före förfallodatum stoppa alla uttag från Bostads AB 

Svedalahem. Detta görs via särskild rutin som banken anvisar. 

Har stoppet inte hävts inom två månader upphör medgivandet 

om autogiro att gälla. 

Bankkontohavaren kan till Bostads AB Svedalahem eller till 

banken återkalla medgivandet. Medgivandet upphör då senast 

inom fem bankdagar. 

 

Rätt att avbryta betalningen via autogiro 
Saknas pengar på angivet bankkonto, kontoförhållanden ändras 

samt om betalningar vid upprepade tillfällen stoppas, har såväl 

Bostads AB Svedalahem som banken rätt, men inte skyldighet, 

att avbryta anslutningen till autogiro. 

 

 

  

   

  

 

Sänd in beställningen till Bostads AB Svedalahem, Verkstadsgatan 1, 233 51 Svedala eller hyror@svedalahem.se 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 BESTÄLLNING AV AUTOGIRO 
 

 Fullständigt namn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer 

Personuppgifter 
                                –  

 Adress Postnummer Postadress 

    
 Hyresvärd Lägenhetsnummer 

Hyresvärd 
 

Bostads AB Svedalahem  
 Clearingnummer Bankkontonummer Plusgirokontonummer 

Kontouppgifter    

 Bankkontonummer skall inledas med ett fyrsiffrigt clearingnummer. Är du osäker, fråga din bank.  

 Bankens namn Kontohavarens personnummer 

   
 

Medgivande 
 

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och godkänner att Bostads AB Svedalahem debiterar mitt ovan angivna konto 

 Ort / Datum  

   
Underskrift Kontohavarens namnteckning Namnförtydligande 

   

 


