Suostumus suoraveloitukseen
Allekirjoittanut (“maksaja”) hyväksyy, että maksun
saa tehdä suoraveloituksena (Autogiro) mainitulta
tai maksajan myöhemmin ilmoittamalta tililtä,
kun maksun vastaanottaja on pyytänyt maksua
kyseiselle päivälle (“eräpäivä”) suoraveloituksella.
Maksaja suostuu siihen, että maksajan maksupalveluntarjoaja, maksun vastaanottaja, maksun
vastaanottajan maksupalveluntarjoaja ja pankkisiirtokeskus BGC AB käsittelevät tässä suostumuksessa annettuja henkilötietoja. Tämän henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjiä ovat maksajan
maksupalveluntarjoaja, maksun vastaanottaja
sekä maksun vastaanottajan maksupalveluntarjoaja. Maksaja voi milloin tahansa pyytää pääsyä
henkilötietoihin tai oikaisua ottamalla yhteyttä
maksajan maksupalveluntarjoajaan. Lisätietoja
henkilötietojen käsittelystä maksujen yhteydessä
voi löytyä tilin ehdoista ja maksun vastaanottajan
kanssa tehdystä sopimuksesta. Maksaja voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa, jolloin
palvelu kokonaisuudessaan päättyy.
Kuvaus
Yleistä
Suoraveloitus (Autogiro) on maksupalvelu,
joka tarkoittaa, että maksut suoritetaan
maksunsaajan tililtä maksun vastaanottajan aloitteesta. Jotta maksaja voisi maksaa
suoraveloituksena, hänen on annettava maksun
vastaanottajalle suostumuksensa siihen, että
maksut saa veloittaa suoraan maksajan tililtä.
Lisäksi maksajan maksupalveluntarjoajan (esim.
pankki tai maksulaitos) on hyväksyttävä, että
tiliä voidaan käyttää suoraveloitustilinä. Lisäksi
maksun vastaanottajan on hyväksyttävä maksun
maksaja suoraveloitustilin käyttäjänä. Maksajan
maksupalveluntarjoaja ei ole velvollinen
selvittämään maksun asiaankuuluvuutta tai
ilmoittamaan maksajalle etukäteen pyydetyistä
nostoista. Maksut veloitetaan maksajan tililtä
maksajan maksupalveluntarjoajan voimassa
olevien sääntöjen mukaisesti. Veloitusilmoituk-

set maksaja saa maksupalveluntarjoajaltaan.
Suostumus voidaan siirtää maksajan pyynnöstä
toiselle maksupalveluntarjoajan tilille tai toisen
maksupalveluntarjoajan tilille.
Pankkipäivän määritelmä
Pankkipäivällä tarkoitetaan kaikkia päiviä lukuun
ottamatta lauantaita, sunnuntaita, juhannusaattoa, jouluaattoa tai uudenvuodenaattoa tai
muuta yleistä pyhäpäivää.
Maksutiedot
Maksun vastaanottaja ilmoittaa maksajalle
summan, eräpäivän ja maksutavan viimeistään
kahdeksan pankkipäivää ennen eräpäivää. Tämä
voidaan ilmoittaa ennen jokaista eräpäivää tai
yhdellä kertaa usean tulevan eräpäivän osalta.
Jos ilmoitus koskee useita tulevia eräpäiviä, ne on
ilmoitettava viimeistään kahdeksan pankkipäivää
ennen ensimmäistä eräpäivää. Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa maksaja on hyväksynyt
maksun tuotteen tai palvelun oston tai tilauksen
yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa maksun
vastaanottaja ilmoittaa maksajalle summan,
eräpäivän ja maksutavan oston ja/tai tilauksen
yhteydessä. Allekirjoittamalla tämän suostumuksen maksaja antaa suostumuksensa sille, että
maksun vastaanottajan tämän kohdan mukaisiin
ilmoituksiin liittyvät maksut suoritetaan.
Tilillä on oltava katetta
Maksajan on varmistettava, että tilillä on katetta
viimeistään klo 00.01 eräpäivänä. Jos maksajalla
ei ole katetta tilillä eräpäivänä, maksuja ei ehkä
suoriteta. Jos tilillä ei ole katetta maksun eräpäivänä, maksun vastaanottaja voi yrittää veloittaa
summan uudelleen tulevien pankkipäivien aikana.
Maksaja voi pyynnöstä saada maksun vastaanottajalta tiedon veloitusyritysten määrästä.
Maksun keskeyttäminen (maksumääräyksen
peruutus)
Maksaja saa keskeyttää maksun ottamalla
yhteyttä joko maksun vastaanottajaan viimei-

stään kaksi pankkipäivää ennen eräpäivää tai
maksupalveluntarjoajaan viimeistään eräpäivää
edeltävänä pankkipäivänä maksupalveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana. Jos maksaja
pysäyttää maksun yllä mainitun mukaisesti, se
tarkoittaa, että yksittäinen erääntyvä maksu
keskeytetään. Jos maksaja haluaa, että kaikki
maksun vastaanottajan aloittamat tulevat maksut lopetetaan, maksunantajan on peruutettava
suostumus.
Suostumuksen voimassaolo, peruutus
Suostumus on voimassa toistaiseksi. Maksajalla
on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin
tahansa ottamalla yhteyttä maksun vastaanottajaan tai maksupalveluntarjoajaansa.
Suostumuksen peruutusilmoituksen tulee olla
maksun vastaanottajan tiedossa viimeistään
viisi pankkipäivää ennen eräpäivää tai maksajan
maksupalveluntarjoajan tiedossa viimeistään
eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä maksupalveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana, jotta
vielä suorittamattomat maksut keskeytetään.
Maksun vastaanottajan ja maksajan maksupalveluntarjoajan oikeus päättää suoraveloitus
Maksun vastaanottajalla on oikeus päättää
maksunantajan yhteys suoraveloitukseen 30
päivän kuluessa siitä, kun maksun vastaanottaja
on ilmoittanut tästä maksajalle. Maksun vastaanottajalla on kuitenkin oikeus välittömästi sulkea
maksunantajan yhteys suoraveloitukseen, jos
maksajalla ei toistuvasti ole ollut tilillään riittävästi
katetta eräpäivänä, jos suostumuksessa ilmoitettu tili lopetetaan tai jos maksun vastaanottaja
katsoo, että maksajan ei muusta syystä pitäisi
maksaa suoraveloituksella.
Maksajan maksupalveluntarjoajalla on oikeus
päättää maksajan yhteys suoraveloitukseen
maksajan maksupalveluntarjoajan ja maksajan
välisten ehtojen mukaisesti.
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Jäsenhakemus
Henkilötunnus

Nimi ja tilinhaltija

Saat jäsenenä
seuraavat edut:
Saat vain 85 kruunulla kuukaudessa vahvan ja asiantuntevan organisaation, joka tukee sinua asuntoasioissa. Saat
myös monia etuja – edullisista vakuutuksista ja apteekkituotteista elokuvakäynteihin. Jos käytät etuja, säästät
jäsenmaksusi nopeasti! Jäsenyytesi astuu voimaan heti, kun
ensimmäinen maksu on maksettu.
Jäsenenä saat yhden Ruotsin suurimmista ja parhaista
jäsenlehdistä, Hem & Hyra.

Katuosoite

Asunnon numero ja c/o

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin kotiin

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Clearing-numero
Olemme täällä sinua varten
Vuokralaisena voit vaikuttaa asumiseesi ja saada tason, laadun ja
palvelun, josta maksat. Voit saada meiltä tukea ja neuvoja sekä juridista apua asumiseen liittyvissä asioissa.
Yhdessä voimme vaikuttaa
Ajatuksiasi ja ideoitasi, niin isoja kuin pieniäkin, tarvitaan kehittämään
parempaa asumista kaikille. Vuokralaisyhdistys on sitoutumiseen
perustuva demokraattinen järjestö. Kerromme mielellämme, miten voit
edistää asioita ja sitoutua asuinalueeseesi.
Ota yhteyttä
Soita meille 0771-443 443
hyresgastforeningen.se/kontakta-oss
Liity jäseneksi suoraan osoitteessa: hyresgastforeningen.se/bli.medlem

Tilinumero

Pankin nimi

Olen tutustunut suoraveloitusehtoihin ja hyväksyn, että
jäsenmaksuni (85 kruunua) vähennetään joka kuukauden 28. päivänä ilmoittamaltani tililtä vuokralaisyhdistyksen tilille. Organisaatiotunnus 802001-5106.
Paikka ja päiväys

Tilinhaltijan allekirjoitus

Henkilötietosi ovat hyvissä käsissä. Tarvitsemme henkilötietojasi voidaksemme täyttää jäsenyyssopimuksen ehdot.
Tietoja käytetään, jotta saisit tietoa kokouskutsuista, toiminnastamme, kyselyistä, jäsenlehdestämme ja muista
jäseneduista. Teemme yhteistyötä eri yritysten, kuten painotalojen kanssa, jotka myös tarvitsevat tietojasi. Sinulla on
useita oikeuksia, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn, mukaan lukien oikeus pyytää pääsyä tietoihin ja oikaista
tai poistaa ne. Voit lukea lisää oikeuksistasi verkkosivustoltamme hyresgastforeningen.se. Jos sinulla on kysyttävää
henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataskyddsombud@hyresgastforeningen.se.

