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NAMN PERSONNUMMER 

TELEFON DAGTID PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER KONTOINNEHAVARE (Ifylles om annan än kontraktsinnehavare) 

Kontraktsinnehavare

NAMNTECKNING KONTOINNEHAVARE

ORT OCH DATUM

Välj datum för dragning av pengar från ditt konto den 20:e

Jag accepterar ovanstående villkor

den 25:e den sista i månaden

Så här går det till att betala via autogiro
• Jag har senast bankdagen före förfallodagen täckning på kontot för mina betalningar.

• Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.

•  Uttag från mitt konto får ske tidigast på förfallodagen 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.

• Om förfallodagen infaller en lördag, söndag eller helgdag dras pengarna vid nästkommande vardag.

• Vid kontobyte är jag skyldig att själv omgående meddela detta till Gavlegårdarna.

Medgivande till betalning via Bankgirots autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet postgiro/bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överfö-
ring till denne via Bankgirots autogiro. Banken är inte skyldig att prova behörigheten av eller meddela mig i förväg om 
begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken.

Jag accepterar att bankgirot/banken    skall godkänna att mitt konto får användas för autogiro samt att bankgirot/ban-
ken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till autogirot. Mitt medgivande gäller tills 
vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller 
banken.

Om du har några frågor angående autogiro kontakta Kundcentrum på tel 026-17 27 00. Vi skickar inte ut någon pappers-
avi vid autogirobetalning, kontakta oss om du vill ha en avi hemskickad.

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Skriv ut och underteckna din ansökan. Skicka 
den därefter till: AB Gavlegårdarna, Box 456, 
801 06 Gävle, eller lämna in den på vårt 
Kundcentrum på Utanvindsvägen 1.

CLEARINGNUMMER KONTONUMMER

Vi kommer att behandla dina personuppgifter, 
och alla andra uppgifter du lämnar till oss enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR) och vår Per-
sonuppgiftspolicy som du kan läsa mer om här:
www.gavlegardarna.se/om-gavlegardarna/
var-personuppgiftspolicy/
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