
Autogiro
ETT BEKVÄMT SÄTT ATT BETALA HYRAN

AB Tierpsbyggen, Box 2, 815 21 Tierp 
BESÖKSADRESS: Centralgatan 17

WEBB: www.tierpsbyggen.se TELEFON: 0293-13025 E-POST: info@tierpsbyggen.se

Med autogiro förs pengar till din hyra över automa-
tiskt från ditt konto till AB Tierpsbyggen i slutet på 
varje månad. Det enda du behöver göra är att se till 
att det finns pengar på kontot på förfallodagen. 
Tierpsbyggen och banken sköter resten. Autogiro 
kan användas av alla som har konto på banken och 
det är helt kostnadsfritt.

• Med autogiro betalar du alltid hyran i tid – även 
om du är bortrest eller har annat att tänka på.

• Du riskerar inga onödiga inkassoavgifter på 
grund av sen betalning.

Betalningsmottagare

NAMN

AB Tierpsbyggen 
Box 2 
815 93 Tierp

ORGANISATIONSNUMMER

556088-2325

BANKGIRO

5886-0214

Betalare (Hyresgäst)

FÖR- OCH  EFTERNAMN PERSONNUMMER

ADRESS KUNDNUMMER

POSTADRESS

TELEFON BOSTAD TELEFON ARBETE/MOBIL E-POST

BANK CLEARINGNUMMER* KONTONUMMER

Om fler än en person står på kontraktet, skriv namn och personnummer här

Megivande av betalning av hyror. *Om du är osäker på ditt clearingnummer – fråga din bank!
Här med godkänner jag villkoren för att anslutas till Tierpsbyggens autogiro och accepterar de regler som här står skrivna. 

Underskrift

ORT OCH DATUM HYRESGÄST

Medgivande till betalning via autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran 
av angiven betal ningsmottagare för överföring av denne via 
bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro.

Banken är inte skyldig att pröva behörig heten av eller meddela mig 
i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på 
kontoutdrag fårn banken. Med givandet kan på min begäran över-
flyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.

Jag ska senast bankdagen före förfallo dagen ha tillräckligt med 
pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att ut taget får 
belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt 
konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter.

• Om jag i god tid innan förfallodagen får meddelande om 
belopp, förfallodag och betalningssätt, eller

• Om jag godkänt uttaget i samband med köp eller 
beställning av vara eller tjänst.

 
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får 
användas för autogiro samt att banken och betalnings mottagaren 
har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Bankgirocentralen. 
BGC AB har i uppdrag att sköta autogiro-rutinen för bankens 
räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om 
kontos nummer och adress får samarbetas med BGC’s uppgifter 
till ett register. 

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem 
bankdagar efter det att jag skrivtligen återkallat det hos 
betalningsmottagaren, AB Tierpsbyggen. Återkallandet ska göras 
senast sju bank dagar före förfallodagen.


