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Medgivande till betalning via AUTOGIRO privat

Som kontoinnehavare har jag tagit del av och accepterar bestämmelserna enligt villkoren  
på denna blanketts baksida, som gäller för betalning via autogiro.
Jag bekräftar detta med min underskrift nedan, och att uttag får göras från angivet  
bankkonto på begäran av betalningsmottagaren Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
Meddelanden om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken.
Förfallodag är den sista vardagen i varje månad. Förfallodag framgår av aktuell hyresavi.

Personkonto Nordea

Plusgirokonto/Bankgirokonto

Hyresgästens personnummer (obligatoriskt)

Kontoinnehavarens personnummer om annan än hyresgäst (obligatoriskt)

Lägenhetens adress

Datum Datum

Hyresgästens underskrift  Kontoinnehavarens underskrift

Namnförtydligande  Namnförtydligande

Jag vill att betalningen ska göras från nedanstående konto.

Clearingnummer  Kontonummer

Bankens namn och ort



Pantone 7469

Villkor för betalning via AUTOGIRO

Villkor för betalning via bankkonto

Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från det på ansö-
kan angivna bankkontot på begäran av nämnda 
betalningsmottagare för överföring till denne. Jag 
skall senast bankdagen (vardag då bankerna har 
öppet) före förfallodagen ha tillräckligt med peng-
ar på kontot för de betalningar som skall göras 
på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även 
gentemot banken. Jag medger att betalningen får 
belasta mitt konto i banken fr.o.m. bankdagen före 
förfallodagen. Banken är inte skyldig att pröva be-
hörighet av eller meddela mig i förväg om begärda 
uttag. Redovisning av uttag får jag på kontoutdrag 
från banken.

Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast bankdag före betalningens 
förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag 
medveten om att det kan innebära att betalningar 
inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har 
banken rätt att ta ut ränta och avgift, enligt ban-
ken vid var tid gällande regler, för den skuld som 
därigenom uppstår.

Insättning
Insättning på betalningsmottagarens konto görs 
på förfallodagen. Betalningsmottagaren skall vid 
anfordran återbetala belopp som felaktigt överförs 
från mitt konto. 

Besked om kommande inbetalningar
För att uttag från mitt konto skall få göras skall 
betalningsmottagaren ha sänt mig avi där betal-
ningens belopp och förfallodag samt betalningssätt 
är angivet.

Stopp av uttag
Om jag inte medger ett uttag skall jag kontakta 
betalningsmottagaren senast fem (5) bankdagar 
före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande
Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgi-
vandet. Detta sker genom att jag underrättar ban-
ken senast två (2) bankdagar före förfallodagen. 
När jag stoppat ett medgivande via banken inne-
bär det att inga betalningar som grundas på det 
stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv 
hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom 2 
(två) månader upphör berört medgivande att gälla.

Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tillsvidare. Om jag vill 
återkalla ett medgivande gör jag det genom att 
skriftligen meddela betalningsmottagaren eller 
banken. Medgivandet upphör senast fem(5) bank-
dagar efter att jag återkallat det.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt 
konto kan användas för AUTOGIRO.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att skö-
ta AUTOGIRO-rutinen för bankens räkning. Jag 
medger därför att uppgifter ur bankens register 
om kontots adress får sambearbetas med Bankgi-
rocentralens uppgifter till ett adressregister.

Villkor för betalning via
PLUSGIROKONTO eller PERSONKONTO
Jag medger att uttag får göras från det på ansö-
kan angivna plusgirokontot på begäran av nämn-
da betalningsmottagare för överföring till betal-
ningsmottagarens konto. Plusgirot är inte skyldigt 
att pröva behörighet av begärda uttag.

Jag förbinder mig att senast förfallodagen ha 
tillräckligt med pengar på kontot för de betal-
ningar som skall göras på förfallodagen. Uttag 
får göras tidigast på förfallodagen. Betalnings-
mottagaren skall ha sänt avi till mig om belopp, 
förfallodag och betalningssätt. Uttag redovisas på 
kontoutdrag.

Betalningsmottagaren skall vid anfordran 
återbetala belopp som felaktigt överförts från 
mitt konto. Om jag ej medger ett visst uttag skall 
betalningsmottagaren underrättas senast fem (5) 
bankdagar före förfallodagen. Detta medgivande 
gäller tills vidare och upphör fem(5) bankdagar 
efter det återkallats hos betalningsmottagaren. 

Rätten att avbryta mina betalningar
via AUTOGIRO
Min kontoförande bank, alternativt plusgirot, får 
men är inte skyldig att avbryta min anslutning till 
AUTOGIRO om jag inte i rätt tid har tillräckligt 
belopp på mitt konto för mina betalningar, om kon-
toförhållandena förändras samt om jag vid upp-
repade tillfällen stoppar betalningar från kontot 
utan att ha välgrundade skäl för det.


