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ÖVERKALIX KOMMUN
Ekonomikontoret
956 81 ÖVERKALIX

ANSÖKAN OM AUTOGIRO

Är du intresserad av att betala kommunens räkningar via autogiro?
Betala med Autogiro
Med autogiro kan du betala dina fakturor från Överkalix kommun enkelt och rätt tid. Pengar dras automatiskt från ditt
konto för överföring till Överkalix kommun. Pengarna dras från ditt konto dagen före det datum som angivet som sista dag
för betalning (förfallodagen).
För att få autogiro behöver du bara fylla i nedanstående anmälan om autogiro. Anmälan returneras sedan som svarspost, så
porto behövs inte.

Du får räkningen som vanligt
Överkalix kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På fakturan framgår
att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt
bankkonto dagen före förfallodagen.
Har du frågor är du välkommen att kontakta
Anne-Maj Larsson
tfn 0926 – 740 14
Anna-Lena Eriksson
tfn 0926 – 740 13
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autogiroanmälan, medgivande Överkalix kommun, organisationsnummer 212000-2684
Namn

Personnummer

Gata, box etc.

Postnummer och ort

Överföringen skall ske från angivet konto

Telefonnummer

Betalnummer (fylls i av bet. mottagaren om ej annat anges)

Plusgiro
Personkonto
Postgirokontonummer

Bankkonto
Clearingnummer

Bankkontonummer

Personkontonummer

Kontoförande bank

Ort

Barnomsorg

Äldreomsorg

Hyror

Övrigt

Undertecknad betalare medger härmed att uttag får göras från det angivna kontot på begäran av ovan nämnd
betalningsmottagare för överföring till denne. Postgirot är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda uttag. Uttag
redovisas på kontoutdrag. Undertecknad betalare förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto
bankdagen före förfallodagen. Uttag för göras tidigast på förfallodagen. Betalningsmottagaren är skyldig att i god tid före
uttaget underrätta betalaren om betalningens belopp och förfallodag.
Betalningsmottagaren skall vid anfordran återbetala belopp som felaktigt överförts från betalarens konto. Om betalaren ej
medger ett visst uttag, skall betalningsmottagaren underrättas senast tredje bankdagen före förfallodagen. Detta
medgivande gäller tillsvidare och upphör fem dagar efter det att det återkallats hos betalningsmottagaren.
Ort och datum

Betalarens underskrift

Information om personuppgifter
Ekonomikontoret i Överkalix använder dina personuppgifter i ett register för allmän debitering. Du har rätt att få information om uppgifterna i registret
och begära rättelse om uppgifterna är felaktig. För information kan Du vända Dig till Överkalix kommun. Ekonomikontoret, 956 81 Överkalix,
tel. 0926/740 14

