Ansökan om autogiro
Så här fungerar autogiro hos SBC

Fyll i ett medgivande för varje objekt.

Du kan välja mellan två alternativ för att skaffa autogiro:

Bankkontonummer:
Fyll i det kontonummer från vilket autogirobetalningarna ska göras. Bankkontonumret ska inledas med ett fyrsiffrigt eller femsiffrigt clearingnummer (t ex
9449-2296734). Vid betalning via personkonto i Nordea ska 3300 anges som
clearingnummer. Är du osäker fråga din bank.

Alternativ 1: Det enklaste sättet att ansöka om autogiro är via din Internetbank, autogirot kan starta tidigast efter trettio dagar.
Alternativ 2: Ansök via denna blankett, autogirot kan starta tidigast
nästkommande kvartalsskifte. Besked om när första dragning sker får du via
avgifts-/hyresavin. Vi skickar endast ut en avi när beloppet ändras, när du
betalar via autogiro.

Personnummer / org.nr:
Du som är innehavare av, eller har dispositionsrätt till, det angivna bankkontonumret fyller i ditt personnummer eller organisationsnummer. För företag
krävs ett registreringsbevis.

Medgivande:
Medgivande är en överenskommelse med SBC om att betalningarna av din
avgift / hyra ska göras med autogiro. Du skriver på ett medgivande för varje
objekt (lägenhet/lokal/p-plats etc.). Autogiromedgivandet gäller till dess du
säger upp det.

Objektnummer:
Ska vara objektsnumret på 11 siffror, se hyresavin.
Underteckna:
Du som är innehavare av, eller har dispositionsrätt till, det bankkonto från
vilket betalningarna ska göras skriver under medgivandet.

Stopp av betalning:
Observera att om något inte stämmer har du alltid möjlighet att stoppa en
betalning genom att kontakta SBC.

Posta:
Fyll i och skriv ut talongen, skriv under och skicka den till:

Bekräftelse av betalningar:
Att räkningarna är betalda bekräftas i kontoutdraget från din bank.

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Ändring av kontonummer:
Ändring av kontonummer till annat eget kontonummer görs av kontohavaren
själv via banken.

Hjälp att fylla i

Tejpa
här

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall

Tejpa
här

Vik här

Porto

Klipp här

Medgivande till betalning via Autogiro privat
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av
angiven betalningsmottagare för överföring till denna 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 ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på
kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget 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 fått 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 betalningsmottagaren har rätt att i vissa
fall avbryta min anslutning till Autogirot. 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 sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar
efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller
banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast fem bankdagar före förfallodagen.

Klipp här

Autogiroanmälan, medgivande
Vänligen texta.
Namn

Företag

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Adress

Personnummer/Organisationsnummer (XXXXXX-XXXX). Obligatorisk uppgift

Telefon dagtid

Postnummer och ort

E-post

Bank

Clearingnummer

Bankkontonummer

Jag vill betala med autogiro till SBC. Jag har tagit del av och accepterar de
regler för autogiro som står angivna på denna blankett

Bostadsrättsförening

Datum
Objektsnummer

-

-

Underskrift kontohavare (Obligatorisk uppgift)

