B ETA LA DI NA RÄ KNI NG A R MED

Autogiro (1/2)
privatperson/företag

BetAlA med Autogiro
Autogiro är det enklaste sättet att betala räkningar. För att erbjuda Dig den servicen har vi anslutit oss till
bankernas Autogiro. Det innebär att Du kan betala Bollnäs Energi AB:s räkningar via Autogiro. Du
behöver inte gå till posten eller banken, inte oroa Dig för påminnelser och förseningsavgifter.
AutomAtisk överföring på BetAlningsdAgen
Med Autogiro betalas räkningen automatiskt i rätt tid. Betalningen överförs helt enkelt från Ditt bankkonto till oss, samma dag som räkningen förfaller för betalning. Du behöver bara se till att det finns pengar
på Ditt bankkonto dagen innan förfallodagen. Autogiro fungerar för alla bankkonton inkl personkonto.
FAKTURAUNDERLAGET
Vi skickar ej ut underlag till autogirokunder via brev men det finns möjlighet att få underlaget till din
internetbank som e-faktura eller till din e-post.
1. E-faktura (ansöker gör du via din internetbank)
2. Underlag till din e-post (fyll i din e-postadress nedan)
fyll i BlAnketten redAn idAg
Vill Du betala dina räkningar från Bollnäs Energi AB via Autogiro skriver Du ut blanketten och
fyller i den. Skicka den till Bollnäs Energi AB, 821 80 BOLLNÄS. Vi är tacksamma om Du meddelar oss
så snart som möjligt så att vi hinner ändra rutinen före Din nästa betalningsdag.
hAr du frågor?
Välkommen att kontakta oss på tel: 0278-254 70

vill DU hA diTT FAKTURAUNDERLAG:
Via e-faktura, då ansöker du om det via din
internetbank
via e-post, ange din e-post i höger kolumn
kontoinnehAvArens personnr/
orgAnisAtionsnr:

nAmn:
..............................................................................
Adress:
..............................................................................
postAdress:
..............................................................................
e-post:

CleAringnr 4 siffror:

..............................................................................
telefon dAgtid:
..............................................................................

BAnkkonto som pengArnA
skA drAs från:

ort oCh dAtum:
..............................................................................
underskrift:

BAnk: ...................................................................

..............................................................................
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren

Bollnäs Energi AB är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för inlämnade personuppgifter, dessa kommer att behandlas för att
kunna ingå och fullgöra avtalet mot dig som kund. Du har rätt att på skriftlig begäran få information om och rättelse av uppgifterna. För mer
information om Dataskyddsförordningen samt för kontaktuppgifter till Dataskyddsombud se dataskydd/GDPR eller kontakta oss på 0278 – 254 70.
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Autogiro (2/2)
privatperson/företag
medgivAnde till BetAlning viA Autogiro privAt
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för
överföring till denne 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 skall 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 skall 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 två bankdagar före förfallodagen.
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