Betala stadens räkningar via Autogiro
Autogiro är ett sätt att betala räkningar. Staden kan erbjuda dig den servicen vid betalning av de vanligaste kommunala
avgifterna. Det innebär att du kan betala Kulturskolan, Resor daglig verksamhet, Vatten, Renhållning, Hyra, Äldreomsorg
och Barnomsorg automatiskt. Samma dag som räkningen förfaller till betalning överförs pengarna från ditt bankkonto till det
kommunala bankgirot.
Vill du betala någon eller några av dina räkningar via Autogiro behöver du bara fylla i kupongen nedan. Skriv under och
skicka kupongen till Mölndals stad, Ekonomiavdelningen, 431 82 Mölndal.
När du får en faktura där inbetalningskortet är markerat med ”makulerad” vet du att autogirot trätt i kraft. Betalningen sker
sedan automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Du behöver se till att det finns pengar på ditt konto, senast dagen före
förfallodagen. Ändring av kontonummer till annat eget kontonummer görs av kontohavaren via banken.
Har du frågor ring Ekonomiavdelningen, tfn 031-315 12 91 eller 031-315 12 92. Du kan också ringa telefonnumret som står
på räkningen.

Autogiroanmälan, medgivande
Mölndals stad
Org nr 212000-1363
Markera i rutorna för önskad automatisk betalning
☐ Resor daglig verksamhet

Namn: …………………………………………………………...

☐ Barnomsorg

Adress: …………………………………………………………..

☐ Renhållning, vatten

Postadress: ………………………………………………………

☐ Hyror

Telefon dagtid: ………………………………………………......

☐ Äldreomsorg

Mobiltelefon: ……………………………………………………

☐ Kulturskolan
Bank: …………………………………………………………………….

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

Kontoinnehavarens personnummer/organisationsnummer

-

.....................................................................................................................................................................................................
Ort datum

Kontoinnehavarens underskrift (Obligatorisk uppgift)

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”) eller inom en vecka därefter via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av
personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör
och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

