
ANMÄLNINGSBLANKETT
autogiro/medgivande

Jag önskar att betala mina kommande FAKTUROR via autogiro

   Ja    Nej
Betalningsdag i månaden (om inget anges gäller fakturans förfallodatum)

Personuppgifter
Namn Personnummer

Postadress

Postnummer och ort

Bank

Konto som pengarna ska dras ifrån:
Bankkontonumret ska inledas med fyrsiffrigt 
clearingnummer. Vid osäkerhet kontakta banken.

Clearingnummer       Kontonummer

Jag har tagit del av och godkänner villkoren (se sid 2) för autogiro
Ort Datum

Kontoinnehavarens namnteckning

Medgivandet skickas till: Eskilstuna kommun
Serviceförvaltningen, Redovisning
631 86 Eskilstuna

Vid frågor kontakta Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen, Redovisning.
Telefon 016-710 24 90 eller 016-710 55 52.

Postadress
Serviceförvaltningen, Redovisning
631 86 Eskilstuna

Organisationsnummer
212000-0357

Bankgironummer
976-8466
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För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun 
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR

https://www.eskilstuna.se/GDPR


Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”) medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto 
förbetalningtilldennepåförfallodagenviaAutogiro.Betalarensamtyckertillbehandling
av  personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänst-
leverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och 
BankgirocentralenBGCABföradministrationavtjänsten.Personuppgiftsansvarigaför
denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren 
samtbetalningsmottagarensbetaltjänstleverantör.Betalarenkannärsomhelstbegäraatt
få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänst-
leverantör.Betalarenkannärsomhelståterkallasittsamtyckevilketmedföratttjänstenisin
helhetavslutas.
 
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren 
senast åtta vardagar för förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalsätt 
ellerombetalarengodkäntuttagetisambandmedköpellerbeställningavvaraellertjänst.
 
Betalarenskasetillatttillräckligtstortbeloppfinnspåkontotförbetalningenpåförfallodagen.
Om behållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagren göra 
ytterligareuttagsförsökunderdekommande14dagarnaefterförfallodagen.
 
Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta mottagaren senast två vardagar 
före förfallodagen och alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast 
tvåvardagarföreförfallodagen.
 
Medgivandetgällertillsvidare.Ombetalarenvillåterkallamedgivandetgörbetalarendet
genomattkontaktakontoförandebankellerbetalningsmottagaren.Medgivandetupphör
senast efter fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalnings-
mottagarentillhanda.Kontoförandebankellerbetalningsmottagarenharrättattavsluta
anslutningen till Autogiro trettio dagar efter att kontoförande bank eller betalningsmottagaren 
meddelatbetalarenomdetta.Kontoförandebankochbetalningsmottagarenhardockrätt
att omedelbart avsluta anslutningen till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte 
har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som angivits avser 
avslutas.
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