
 

  
- snabbt, smidigt och enkelt!  

 
Med autogiro behöver du inte tänka på a� betala hyran i tid. Du behöver inte fylla i 

blanke�er och slipper köa på post eller bank. Och du behöver inte oroa dig för a� 

glömma eller tappa bort hyresavin. Med autogiro betalas din hyra automatiskt              

och du kan lugnt ägna dig åt annat.  

 
 

Den här servicen kostar inget extra. Du får hyresavin i din brevlåda  

endast om din hyra ändras och Du kan alltid stoppa betalningen om 

något inte stämmer.  

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

           

 

 

  Clearingnr Kontonr 

  Kundnummer hos Morastrand AB 

     Personnummer / kontohavarens personnummer (10 siffror) 

 

 

                                                                                                     — 

BANKKONTO som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer 4 siffror + 

kontonummer).  Clearingnummer är numret för di) bankkontor                                       

(se kontoutdraget). Swedbank har ibland fem siffror - utelämna då den 

femte siffran. Betalningen görs  från kundens  bankkonto. 

 

 

Namn …………………………………………………………………………………………. 
 

 

Adress ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Postadress…………………………………………………………………………………… 
 

 

Telefon dag/d …………………………………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Datum                       Underskri2* 
 

* Jag har tagit del och godkänner villkoren för autogiro som står på baksidan. 

   OBS! Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren. 

  Bank 

Datum när pengarna ska dras från kontot  - Om annat datum än den sista 



Hyran betalas automatiskt  
 

Med autogiro betalar du din hyra snabbt och lätt. Pengarna överförs helt enkelt automatiskt från ditt bankkonto till           
Morastrand AB, samma dag som hyran förfaller till betalning. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar  
på ditt bankkonto dagen innan förfallodagen. Autogiro fungerar för alla bankkonton inklusive personkonton.  
 
Hyresavi i brevlådan som vanligt  
 
Hyresavin kommer i din brevlåda endast om hyresbeloppet ändras. Om du vill sluta betala med autogiro eller vill ändra           
ditt bankkontonummer kontaktar du din bank.  
 
Ansök via talongen på framsidan  
 
Vill du betala hyran via autogiro behöver du bara fylla i medföljande talong på framsidan och skicka in den till:  
Morastrand AB, Brudtallsvägen 3, 792 32  Mora . Märk kuvertet ”Autogiro”.  
Din ansökan måste komma in till oss senast den 30:e i månaden för att autogirot ska börja gälla från nästkommande                       
månad. Exempel: Om din ansökan inkommer den 28 mars börjar autogirot att fungera när hyran ska betalas i slutet av 
april. Är ansökan däremot inne den 3 april börjar autogirot att gälla först när hyran ska betalas i slutet av maj.  
 
OBS!  
 
Autogirot fungerar först när du får din hyresavi med texten ”MAKULERAD” på. Fram till dess måste du betala hyran på                              
vanligt sätt. Se ovan.  
 
Frågor?  
 
Kontakta gärna Uthyrningen, tel 0250-299 99, om du har frågor. 

 

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 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.  

 

Jag accepterar att banken ska 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 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.  

 

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.  

Medgivande till betalning via Autogiro Privat 

Skicka talongen till :  Morastrands AB, Brudtallsvägen 3, 792 32  Mora. Märk kuvertet ” Autogiro”. 


