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Autogiroansökan  

    

  

 

 

Autogiro 
Autogiro är ett bekvämt och enkelt sätt att betala hyran. Med autogiro kan du vara 
säker på att hyran betalas automatiskt på rätt dag. Det enda du behöver se till är att 
det finns pengar på ditt bankkonto senast dagen före sista betalningsdag.  

SÅ ANSÖKER DU  
 Du kan ansöka om autogiro direkt på din internetbank – välj autogiro för Familjebostäder 

AB Stockholm.  
 Om du hellre vill skicka in en pappersansökan går det också bra. Då fyller du i blanketten 

och skickar in den till: AB Familjebostäder, Hyresdebiteringen, Box 92100, 120 07 
Stockholm.  

VAD HÄNDER SEN? 
 När vi fått din ansökan skickas den till bankgirot för rutinkontroll av det konto du uppgivit.  
 Oavsett om du ansöker via internetbanken eller pappersblankett kommer du att få ett 

bekräftelsebrev när autogirotjänsten träder i kraft.  
 
Om du har några frågor eller synpunkter angående denna autogirotjänst är du välkommen att 
kontakta kundservice på telefon 08–737 20 00. 
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Medgivande om autogiro 
 
Jag önskar betala min hyra via autogiro till AB Familjebostäder. 
  
  
Jag vill att betalningen ska överföras från nedanstående konto: 

Bankkonto 
 

                           
Clearingnummer                        Kontonummer 
 
Bankens namn och ort:      

  
Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor. Swedbank har ibland 
fem siffror, t ex 8327–9 xxxxxx. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar 
du inte det, ange 6000). 
 
 
Som kontoinnehavare har jag tagit del av och accepterat de bestämmelser som gäller för betalning 
via autogiro enligt bifogade villkor och bekräftar detta genom min underskrift nedan. 
Betalningsmottagaren förbehåller sig rätten att ändra eller göra tillägg till dessa bestämmelser. 
Kontoinnehavaren ska därvid underrättas 30 dagar före ändringens eller tilläggets ikraftträdande. 

 
Hyresgästens personnummer 
(Obligatoriskt) 

Kontoinnehavarens personnummer om 
annan än hyresgäst (Obligatoriskt) 

 

       -             -     
 

Lägenhetens adress:  
 
 
 
 

      

Datum  Hyresgästens underskrift (Obligatoriskt)  Datum  Kontoinnehavarens underskrift om annan än 
hyresgäst (Obligatoriskt) 

  
      

   
      

  Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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VILLKOR FÖR BETALNING VIA AUTOGIRO 
VILLKOR FÖR BETALNING VIA BANKKONTO 

Medgivande om uttag 
Jag medger att uttag får göras från det på ansökan angivna bankkontot på begäran av nämnda betalningsmottagare för 

överföring till denne. Jag ska senast bankdagen*) före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för de 

betalningar som ska göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Jag medger att 

betalningarna får belasta mitt konto i banken fr.o.m bankdagen före förfallodagen. Banken är inte skyldig att pröva 

behörighet 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 bankdagen 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 avgifter, 

enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. 

Insättning 

Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Betalningsmottagaren ska vid anfordran återbetala 

belopp som felaktigt överförs från mitt konto. 

Besked om kommande inbetalningar 

För att uttag från mitt konto ska få göras ska betalningsmottagaren ha sänt mig avi där betalningens belopp och 

förfallodag samt betalningssätt är angivet. 

Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren  
Om jag inte medger ett uttag ska jag kontakta betalningsmottagaren senast fem (5) bankdagar före förfallodagen och 

begära att uttaget stoppas. 

Stopp av medgivande 

Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken senast två (2) 

bankdagar före förfallodagen. Detta ska göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När 

jag stoppat ett medgivande via banken innebär det att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir 

gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två (2) månader upphör berört medgivande att gälla. 

Återkallelse av medgivande 

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag 

vill återkalla ett medgivande gör jag det genom att meddela betalningsmottagaren eller banken. 

Bankens godkännande 

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för autogiro. 

Rätten att sambearbeta adressuppgifter 

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter 

ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister. 

Rätten att avbryta mina betalningar vi autogiro 
Min kontoförande bank 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 kontoförhållandena förändras samt om jag vid upprepade 

tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. 

 

*) Bankdag. Vardag då bankerna har öppet. 
 


