Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning
får göras genom uttag från angivet konto eller
av betalaren senare angivet konto, på begäran
av angiven betalningsmottagare för betalning till
denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande
behandlas av betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmotta-garen, betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC
AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling
är betalarens betaltjänst-leverantör, betalningsmottagaren samt betalnings-mottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst
begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om
behandling av personuppgifter i samband med
betalningar kan ﬁnnas i villkoren för kontot och
i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren
kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket
medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Beskrivning
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betal-ningar utförs från betalarens konto på initiativ
av betalningsmottagaren. För att betalaren ska
kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna
sitt med-givande till betalningsmottagaren om
att denne får initiera betalningar från betalarens
konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut)
godkänna att kontot kan användas för Autogiro
och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.Betalarens
betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela betalaren i förväg
om begärda uttag. Uttag belastas betalarens
konto enligt de regler som gäller hos betalarens
betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får

betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överﬂyttas till
annat konto hos betaltjänstleverantören eller till
konto hos annan betaltjänstleverantör.
Deﬁnition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
eller annan allmän helgdag.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att
meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt
senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta
kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller
vid ett tillfälle avseende ﬂera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser ﬂera framtida
förfallodagar ska meddelandet lämnas senast
åtta bankdagar före den första förfallodagen.
Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt
uttaget i samband med köp eller beställning av
vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp,
förfallodag och betalningssätt i samband med
köpet och/eller beställningen. Genom under-tecknandet av detta medgivande lämnar betalaren
sitt samtycke till att betalningar som omfattas
av betalningsmottagarens meddelande enligt
denna punkt genomförs.
Täckning måste ﬁnnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning ﬁnns på kontot
senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren
inte täckning på kontot på förfallodagen kan det
innebära att betalningar inte blir utförda. Om
täckning saknas för betalning på förfallodagen
får betalningsmottagaren göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande bankdagarna.
Betalaren kan på begäran få information från
betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalnings-order)
Betalaren får stoppa en betalning genom att

kontakta antingen betalningsmottagaren
senast två bankdagar före förfallodagen eller sin
betaltjänstle-verantör senast bankdagen före
förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar
en betalning enligt ovan inne-bär det att den
aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt
tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla
medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt
att när som helst återkatlla medgivandet genom
att kontakta betalningsmottagaren eller sin betal-tjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse
av medgivandet ska för att stoppa ännu inte
genomför-da betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar
före förfallodagen alternativt vara betalarens
betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen
före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens
betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen
till Autogiro.
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter
det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt
att omedelbart avsluta betalarens anslutning till
Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen
inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet
avser avslutas eller om betalningsmottagaren
bedömer att betalaren av annan anledning inte
bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning
till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller
mellan betalarens betaltjänstleve-rantör och
betalaren.
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1. Vik här

Bli medlem
du också

Medlemsansökan
Det här får du
som medlem

Namn och kontoinnehavare

Personnummer

Gatuadress

Du får massor av bra förmåner som medlem, bland annat:
� Expertstöd kring alla frågor som rör ditt boende

Lägenhetsnummer och c/o

� Juridisk rådgivning i frågor som rör ditt boende och din hyra
� Juridisk hjälp där vi företräder dig som ombud vid tvist med
din hyresvärd som uppstår under medlemskapet

Postnummer

Ort

� Många bra rabatter på allt från försäkringar till biobiljetter
och apoteksvaror
� Möjlighet att påverka ännu mer i ditt lokala bostadsområde

Telefon hem

Mobil

� Vara med och påverka vårt arbete för att bygga fler och
billiga hyresrätter
� ...och mycket mer, endast för 85 kr/mån

E-postadress

Clearingnummer

Vi ﬁnns här för dig
Som hyresgäst ska du kunna påverka ditt boende och få den standard,
kvalitet och service du betalar för. Hos oss kan du få stöd och råd kring
det mesta som gäller ditt boende och juridisk hjälp när det behövs.
Tillsammans gör vi skillnad
Dina tankar och idéer, stora som små, behövs för att skapa ett bättre
boende för alla. Hyresgästföreningen är en demokratisk organisation
som bygger på engagemang. Vi tipsar gärna om hur du kan driva
frågor och engagera dig i ditt bostadsområde.
Kontakta oss
0771-443 443
hyresgastforeningen.se/kontakta-oss
Bli medlem direkt på hyresgastforeningen.se/?blimedlem

Kontonummer

Bankens namn

Jag har tagit del av autogirovillkoren och godkänner att min medlemsavgift på 85 kronor
dras den 28 varje månad från angivna konto till Hyresgästföreningens konto. Organisationsnummer 802001-5106. Du kommer att få ett välkomstbrev och ett medlemskort inom några
veckor. Om du väljer att inte betala med autogiro kommer även en betalavi skickas ut till dig.

Ort och datum

Kontoinnehavares namnunderskrift

Dina personuppgifter är i goda händer
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet om medlemskap med dig. Uppgifterna används för
att du ska få ta del av mötesinbjudningar, information om vår verksamhet, enkäter, vår medlemstidning och andra
förmåner som ingår i medlemskapet. Vi samarbetar med olika företag exempelvis tryckerier, som också behöver
tillgång till dina uppgifter. Vi har i samarbete med ett försäkringsbolag tagit fram en frivillig Bo kvar-försäkring. För
att veta vilka medlemmar som är försäkrade delar vi ut personuppgifter till försäkringsbolaget. Du kan förhindra att
det sker genom att kontakta oss på 0771-443 443 inom en månad efter att du blev medlem. Du har flera rättigheter
i samband med vår personuppgiftsbehandling, bland annat rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering
av dina uppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på vår webbplats hyresgastforeningen.se och du kan även
kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hyresgastforeningen.se om du har några frågor om vår
personuppgiftsbehandling.

