Anmälan till Autogiro
Medgivande

Betalningsmottagare
NAMN

Betalaruppgifter
Namn

Person- /organisationsnummer

Postadress
Postnummer

Postort

Kontraktsnummer (står på hyres /avgiftsavin)

Betalningar som medgivandet avser

Bank

Kontonummer

Postgironummer

Personkontonummer

Jag godkänner villkoren för anslutning till Autogiro och accepterar de regler för Autogiro
som står på baksidan av denna handling
Datum

Namnteckning

Ort

Namnförtydligande
Bankkontonumret skall inledas med fyrsiffrigt clearingnummer.
Vid osäkerhet; fråga banken.

VIKTIG INFORMATION!
M2 Gruppen börjar belasta angivet konto först efter att Ni mottagit ett brev från
oss där vi meddelar att ditt autogiro börjat gälla.

Medgivande till betalning via Autogiro Privat
Jag medger att uttag får göras från angivet konto 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 min begäran överflyttas till annat
konto i banken 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 enligt bankens regler.
Besked om kommande betalningar:

För att uttag skall få göras skall betalningsmottagaren ha sänt meddelande till mig
senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelande som kan avse flera
förfallodagar- skall innehålla uppgift om betalningens belopp och förfallodag samt
betalningssätt.
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 Autogiro.
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 tillsvidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att
jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken senast två
bankdagar före förfallodagen.
Jag har läst, förstått och godkänner ovanstående text:
Datum

Namnteckning

Ort

Namnförtydligande

Underskriven blankett skickas till: M2 Gruppen, Box 663, 551 19 Jönköping

