Autogiroanmälan/medgivande
Sökande, fakturamottagare
Namn

Personnummer

Adress

Ev. c/o adress

Postnummer

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
Kontoinnehavarens bank

Clearing nummer (fyra siffror)

Kontonummer

Kontoinnehavarens namn (om annan än sökande)

Kontoinnehavarens personnummer

Clearing numret är ett fyrsiffrigt nummer som inleder ditt kontonummer, se kontoutdrag.

•
•
•
•

Swedbank har ibland fem siffror t.ex. 8356-2xxxxxxxxxx, utelämna då femte siffran (i detta fall siffra 2)
Handelsbankens clearing nummer ska alltid börja på 6 (hittar du inte clearing numret kan du ange 6000)
Har du Nordea personkonto kan du använda 3300 som clearing nummer.
Har du plusgirokonto ska du kontakta Nordea för att få ett clearing nummer.

Räkningar du vill betala med autogiro
Alla

Barnomsorg

Hyror

Fjärrvärme

Renhållning

Vatten/Avlopp

Omsorgsavgift

Underskrift
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. OBS! Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

Namnförtydligande

Ort och datum

OBS! Ta del utav villkoren.
Ja, jag har tagit del av informationen

TORSBY7029e, v2.1, 2012-10-23

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
685 80 Torsby

0560-16031
0560-160 35 fax
ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se

www.torsby.se

Sida
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Villkor
Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda betalningsmottagare för
överföring till denna. Jag ska senast bankdagen före ha tillräckligt med pengar på kontot för de betalningar
som ska göras på förfallodagen. Jag medger att betalningarna får belasta mitt konto bankdagen före
förfallodagen. Banken är inte skyldig att meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisningen av uttagen
får jag på kontoutdraget från banken. Om jag byter kontonummer eller bank ska detta meddelas
betalningsmottagaren.

Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före förfallodagen tillräckligt med pengar på kontot kommer det att göras två
försök ytterligare till betalningar de följande två bankdagar. Finns det ändå inte tillräckligt med pengar så är
jag medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har
banken rätt att ta ut ränta och avgifter (enligt bankens gällande regler) för den skuld som därigenom uppstår.

Stoppa uttag
Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen
och begära att uttaget stoppas.

Stoppa medgivande
Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker senast två bankdagar före förfallodagen.
Stopp av medgivande sker på särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. Om jag stoppar
ett medgivande via banken innebär det att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir
gjorda förrän jag själv upphävt stoppet.

Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter det att jag återkallat det.
Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt
meddelande till banken.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro
Banken och betalningsmottagaren får men är inte skyldiga att avbryta min anslutning till autogiro om:
 Jag inte i rätt tid för betalning har tillräckligt stort belopp på mitt konto


Kontoförhållandena har förändrats



Jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha väl grundande skäl för det.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter
Bankgirot BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen åt banken. Jag medger därför att uppgifter ur
bankens register om kontots adress får sambearbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.
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Kommunstyrelsen
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7029
Filnamn: Autogiroanmälan
Beskrivning: Ansökan om autogiro

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
För att hantera ansökan
Avtal
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontonummer
Handläggare ekonomiavdelningen,
Bankgirocentralen,
Bevaras i 10 år och from 2019 i 7 år.
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

