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Autogiro
Vi kan erbjuda automatisk betalning av månadsavgiften eller hyran. Det är ett
enkelt och smidigt sätt att betala sina avgifter. Med autogiro betalas avgiften
automatiskt i rätt tid via en överföring från ditt bankkonto.
Vill du betala via autogiro behöver du bara fylla i bifogad medgivandeblankett och
skicka till:
RB Fastighetsägare AB, Box 307,751

05 UPPSALA.

Ditt autogiro blir aktivt från och med nästkommande avisering, d.v.s.
OKTOBER månad 2019, förutsatt att blanketten returneras till oss senast
den 30:E AUGUSTI 2019, annars gäller autogirot från JANUARI 2020.
Fram till dess betalar du avgiften med dina avier.
Medgivandet gäller tills du säger upp det.
OBS lnte förrän bekräftelse på dragning via autogiro visas på hyresräkningens
inbetalningskort är autogirot i funktion. Två bankdagar innan föiallodagen skall
det finnas tillreckligt med pengar pä bankkontot för att vi skall kunna dra
avg ift e n/hyra n v ia a utog iro.
Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon 018-66 0'l 60
vardagar kl 9.00 -'12.00.
Mer information om villkoren för autogiro finns att ta del av på bifogad blankett,
innan du undertecknar och skickar in den.
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VILLKOR TÖR AUTOGIRO
RB Fostighetsiigare AR harfåu i uppdrag av
bosladsriittsföreningen/h)resvdrden att avisera och
mott a mån ads avgilten /hy ran fiå n med I e m/h! r esglis L
Villkor ftir bankgirots autogiro
Bankkoltohavaren medger att uttag 1år göras

av

Stopp av uttag respektive mcdgivardc

Bankkontohavaren

kan genom kontakt med

två dagar liire örfallodatum stoppa alla uttag liån
RB

Fastighetsiigare AB ftÄn angivet konto.

Bankkontohavaren fttrbinder sig, både gentemot RB
Fasti8hets?igare AB och banken, afl senast två barkdagar Iiire
Iiirfallo-dagen ha tillräckligt med pcngar pä ba*kontot och
medger samtidigt att betalriflgen fär belasta bankkontot på
ftirfallo-dagen eller sista bankdagen i månaden om
ftirfallodagen inåller på en helgdag.
Banken skall godkzinna att argivet ba.kkonto kan anvllndas
liir autogiro. Banken iil inte skyldig att pdva behö gheten av
eller i ftirväg meddela beglirda uttag. Uttag redovisas på kontoutdrag fiår banken. Medgivandet gäller också om bankkontohavarco lår ett annat bankkonto eller b)ter bark.

RB

Fastighotsägare AB seirast sex bankdagar ftire ftifallodatum
begiira att ett utlag stoppas.
Bankkontohavaren kan genom kontak med banken senast

RB

Fastighetsiigare AB. Detta görs via särskild rutin som banken
ånvisar. Har stoppet inte hävts inom två månader upphör
medgivandet om autogirc att gäl1a.
Banklontohavaren kan till RB Fastighetsägare AB eller till
banken återkalla medgivandet. Medgivandet upphör då senast
inom fem bankdagar.

Rätt {tt åvbrytc betålningen via .utogiro
Saknas pengar på angivet bankkonto, kontoliirhållanden
zindras samr om betalningar vid upprcpado tillffillcn stoppas,
har såväl RB Fastighetsägare AB som banken rätt, men inte
skJ ldighel- ån avbr}1a anslutningeD

till autogiro.

Sambearbetning av adressuppgifter

Bankkontot skall belastas med det belopp som framgår av avi-

Bankgirocentlalen BGC AB sköte. autogirorutinen 1ör
bankens riikning. Bankkontohavaren medger att uppgifter ur
bankens register om kontots adress fär samtlearbetas med

sering vilket avser

Bankgirocentralens uppgifter

vid varje tidpunld av

Bostadsräfts-

till ett adres$egister.

lijreningen fastställda avgiller.

Villkor ftir Barkgirots autogiro
Om pengar saknas på kontot
Finns pengar inte tillgängliga på bankkontot fiire örfallodagen, kan betalning utebli. Om betalning tindå görs har
banken rätt at1 ta ut *inta och avgifter enligt bankens vid var
tid gällarde regler ör den skuld som därigenom uppstår.

Underteoknad betalare medger härmed att uttag år göras från
angivet konto på begäran av RB Fastighetsägare AB, ftir

till delrne. Bankgirot ill inte skyldigt att pröva
behörigheten av begihda uttag- Utlag redovisas på kontoöverfijring
utdmg.

Undcrtecknad betalare ftirbinder sig att hålla tilhäckligt

Insättning
Insättning på klientmedelskonto görs på fiirfallodagen.
Beskcd om kommande månadsavgilter
RB Fastighetsägare AB skall till bankkontohavaren avisera

åtta dagar fiire fiirfallodagen.
Aviseri:rgen skall innehålla uppgift om belopp, ftjrfallodag
månadsavgiften senast
sarnt
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betal

ngssätt (autogiro).

belopp tillgiingligt på angivet konto senast två dagar liire iiirfallodagen, RB f'astighetsägarc AB är slcyldig att i god tid ftre
uttaget meddela betalaren betalningens belopp och fttrfallodag.

RB Fastighelsägare AB skall vid ånfordran åtc$etala
belopp som felaktigt överftirts från betalarens konto. Om
betalaren inte medger ett visst uttag skall RB Fastighetsägare
AB meddelas detta senast siätte bankdagen öre fiirfallodagen.
Detta medgivande gäller lillsvidare och upphör fem bankdagar
efter det att det återkallats hos RB Fastighetsägare AB.

Sdnd in bestiillningeh till RB Fastiglretsiigarc AB, Box 307, 751 05 Uppsala eller maila
R bffi s t. b
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BESTÄLLNING AV AUTOGIRO
Fulktåndrsr
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Personuppgiftcr

[örrning
Kontouppsifter

Bankkontonumrner skall inledas fied ett fyrsiffrigt clearingnummer. Ar du osäker, fråga din bank.

MedgiYinde

Jag har tagit del av villkoren

mitt ovan angivna konto

tlnderskilt

Kontohavd.ns namte.lning

liir autogiro och godkiinner alt RB

Fastighetsägare AB debiterar

