
Betala din hyra enkelt och smidigt via Autogiro!
Det kostar inget extra! Din hyresbetalning förs automatiskt över från ditt bankkonto till
Upplands-Brohus konto samma dag som hyran senast ska betalas in.
När du sedan betalar hyra via Autogiro får du inte längre din avi utskickad varje månad, 
utan endast vid en beloppsförändring.

Läs villkoren noggrant!
Läs noga villkoren för Autogiro på brevets baksida. Du kan utnyttja Autogiro om du har
bankkonto utan bankbok eller Nordeas personkonto, men inte om du bara har postgirokonto
hos Plusgirot.

Även garageplats etc. betalas via Autogiro
Om du t.ex. hyr parkeringsplats betalas denna också via Autogiro.

Om din hyra förändras behöver du inte ansöka på nytt. Din enda uppgift är att se till att det
belopp du ska betala finns på ditt bankkonto senast bankdagen innan summan ska överföras
till Upplands-Brohus konto.

Fyll i din Autogiroanmälan!
När du läst igenom villkoren fyller du i din anmälan och postar den till oss. Du kan naturligtvis
också lämna in din ansökan på huvudkontoret, Östervägen 5 i Kungsängen eller områdeskontoret, 
Norrgrindsvägen 2 i Bro.
Du kan också välja att göra din ansökan på din egen internetbank.  

............................................................................................................................................................................
AB Upplands-Brohus bankgironummer

* Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingsnummer. 4 siffror + kontonummer)

Kontoinnehavarens personnummer/organisationsnummer

772-7266
Autogiroanmälan, medgivande autogirog

* Clearingsnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor,
se kontoutdrag. Föreningssparbanken har ibland fem siffror, t. ex 8327-9XXXXX.
Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbanken clearingsnummer ska
alltid börja med 6 (hittar du inte det, ange 6000). Har du personkonto i Nordea,
använd 3300 som clearingsnummer.

Namn: ...........................................................................................

Adress: .........................................................................................

Postadress: ...................................................................................

Telefon dagtid: ...............................................................................

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står

på baksidan. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

......................................................................................................
Datum Underskrift (obligatorisk uppgift)



Villkor för Autogiro
Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (betalaren), medger att betalning får 

göras genom uttag från angivet konto eller av betalar-

en  senare angivet konto, på begäran av angiven 

betalningsmottagare för betalning till denne på viss 

dag (förfallodagen) via Autogiro. 

Betalaren samtycker  till att behandling av person-up-

pgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av 

betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagar-

en, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och 

Bankgirocentralen BGC AB för administration av 

tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personup-

pgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, 

betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantör. 

...............................................................................................................................................................................

AB Upplands-Brohus

Box 2070

196 02 Kungsängen

Frankeras!

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till 

eller rättelse av personuppgifterna genom att kotakta 

betalarens betaltjänstleverantör. 

Ytterligare informantion om behandling av per-

son-uppgifter i samband med betalningar kan finnas i 

villkoren för kontot och i avtalet med betalnings-

mottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla 

sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet 

avslutas.
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