
     Blanketten skickas till: 

     Söderhamns Kommun

     Ekonomienheten 

826 80 Söderhamn 

Tel: 0270- 753  21

   

Medgivande till autogiro 

1. Fakturamottagare 
Namn 

 

Personnummer (10 siffor) 

Utdelningsadress Postnummer och ort Telefonnummer dagtid 

 

2. Bankkonto (som pengarna ska dras ifrån) 
Bankens namn Clearingnummer * Kontonummer 

*Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8103-4xxxxxx. Utelämna då femte 

siffran, i detta fall 4. 

 

3. Bankkontots innehavare, om annan än fakturamottagare 
Namn Personnummer (10 siffror) 

Utdelningsadress Postnummer och ort Telefonnummer dagtid 

 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro 
Ort och datum Kontohavarens namnteckning 

 

Villkor medgivande till betalning via autogiro 

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av Söderhamns kommun 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 accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och Söderhamns kommun 

har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot. 

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur 

bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register 

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 har godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. 

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos 

Söderhamns kommun eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta Söderhamns kommun eller 

banken senast två bankdagar före förfallodagen. 



      

  

 

 

 

 

Följebrev till autogiroanmälan 

 
Vi kan erbjuda våra kunder att ansluta sig till autogiro. 

 

Gör på följande sätt: 

 

Fyll i autogiro/medgivandeblanketten. 

 

Var vänlig fyll i: 

– Namn 

– Adress 

– Personnummer 

– Clearing- och kontonummer där pengarna kommer att dras från 

 

Följande kommer att hända: 

 

I god tid före förfallodagen skickas fakturan ut där kunden ser när och hur stort beloppet 

är som kommer att dras från kontoinnehavarens konto. Kunden har fortfarande full kontroll 

över sina utbetalningar. 

 

På förfallodagen överförs det fakturerade beloppet automatiskt till vårt konto. 

Det enda kunden skall göra är att se till att det finns pengar på kontot. 

 

Detta är helt avgiftsfritt.  

 

Skriv under och skicka blanketten till: 

 

Söderhamns Kommun 

Ekonomienheten 

826 80 SÖDERHAMN 

 

 

 

 
Information om behandling av personuppgifter 

Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.  

Personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ärendet. Svenskt regelverk kring 

allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt 

Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.  

Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för 

att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter: kommun@soderhamn.se.  

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfsh.se. För mer information se www.soderhamn.se 

mailto:kommun@soderhamn.se
mailto:dataskyddsombud@kfsh.se
http://www.soderhamn.se/

