Kopparstadens Autogiro
Ansökningblankett/medgivande
Betalningsmottagare: Kopparstaden AB Organisationsnummer: 556049-4865

Jag ansöker om Kopparstadens Autogiro
Betalarens efter- och förnamn (alt företagsnamn) 1)

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Person- eller organisationsnummer

Kontaktperson och telefonnummer (om företag)

Bank

1)
2)

Clearingnummer2)

Kontonummer

Autogirokund och den som står först på hyresavtalet måste vara samma person, eller företag, eftersom kontroll sker mot person- eller organisationsnumret.
Vid osäkerhet om clearingnummer, fråga ditt bankkontor.

Undertecknad medger härmed att uttag får göras från det angivna kontot, på begäran av
Kopparstaden AB, för överföring till bolaget. Bankgirot är inte skyldigt att pröva behörigheten av
begärda uttag. Uttag redovisas på kontoutdrag.
Undertecknad betalare förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto före
förfallodagen. Uttag får göras tidigast på förfallodagen. Undertecknad accepterar att banken ska
godkänna att ovanstående konto kan användas för autogiro.

Betalningsmottagaren skall vid anfordran återbetala belopp som felaktigt överförts från
betalarens konto.
Om betalaren ej medger ett visst uttag skall betalnings-mottagaren underrättas senast tredje
bankdagen före förfallodagen. Detta medgivande gäller då tillsvidare och upphör fem dagar efter
det att det återkallats hos betalningsmottagaren.

Jag godkänner härmed villkoren för anslutning till Kopparstadens Autogiro

Ort och datum

Namnteckning, betalare

Skicka din ansökan till:
Kopparstaden AB
Box 1985, 791 19 Falun
För mer information,
se baksidan av detta blad.

Namnförtydligande, betalare

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun
Telefon växel: 023-458 00
E-post: info@kopparstaden.se
Webb: kopparstaden.se
Org.nr. 556049-4865
VAT-nr. SE 556049486501

Ett enklare sätt
att betala hyran!
För dig som har internetbank

För dig som inte har internetbank

E-faktura
E-faktura innebär att din hyresavi skickas till dig digitalt. Du loggar in på
din internetbank och godkänner beloppet. Alla uppgifter som OCRnummer, förfallodatum, belopp och bankgironummer är redan ifyllda.

Autogiro
Med autogiro dras hyran automatiskt sista bankdagen varje månad från
det konto du angivit. Enda gången du får en hyresavi är vid beloppsändring
eller då vi skrivit en information till alla våra hyresgäster.

Autogiro + e-faktura
Hyran dras automatiskt sista bankdagen i månaden från det konto du
angivit. Har du anmält e-faktura till din internetbank får du en e-faktura
till din internetbank.

Så här gör du:
Fyll i blanketten och skicka in den till: Kopparstaden, Box 1985, 791 19 Falun.

Har du frågor om detta alternativ är du välkommen att ringa oss på
023-458 00.

OBS! Autogirokund och den som står först på hyresavtalet måste vara
samma person.

