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ANMÄL VIA
WWW.HOGANAS.SE/AUTOGIRO 

Autogiro är en tjänst som Höganäs 
kommun erbjuder dig som vill betala 
dina fakturor på ett enkelt sätt. 

Du får som vanligt din faktura 30 dagar 
före förfallodagen. Pengar ska ÿ nnas på ditt 
konto dagen före förfallodagen. Betalningen 
bekräftas i bankens vanliga kontoutdrag. 
Anmäl att du vill ha dina fakturor som 
autogiro - snabbt och smidigt via vår 
hemsida, WWW.HOGANAS.SE/AUTOGIRO 
Du kan även fylla i medföljande talong. 

konto dagen före förfallodagen. Betalningen 

AUTOGIRO 



 

MEDGIVANDE 
TILL BETALNING VIA AUTOGIRO 
Jag, som anmälare, medger att uttag får 
göras från mitt angivna bankkonto på 
begäran av angiven betalningsmottagare för 
betalning via autogiro. Kontoförande bank 
är inte skyldig att pröva behörigheten av 
eller meddela betalaren i förväg om begärda 
uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt 
kontoförande banks regler. Meddelande om 
uttag får betalaren från kontoförande bank. 
Medgivandet kan på betalarens begäran 
över°yttas till annat konto i kontoförande 
bank eller till konto i annan bank. 

FÖR UTTAG GÄLLER FÖLJANDE: 
Godkännande / information i förväg 
Betalningsmottagaren får begära uttag 
från betalarens konto på förfallodagen 

• om betalaren senast åtta dagar före 
förfallodagen fått meddelande om 
belopp, förfallodag och betalningssätt, 
eller 
• om betalaren godkänt uttaget i 
samband med köp eller beställning 
av vara eller tjänst. 

ANMÄL SÅ HÄR VIA VÅR HEMSIDA 
•Anmäl via 
www.hoganas.se/autogiro 

ANMÄL SÅ HÄR VIA TALONGEN 
• Klipp ut blanketten på baksidan 
och lägg i ett kuvert. 

• Skicka den kostnadsfritt till: 
FRISVAR, HÖGANÄS KOMMUN, 
Teknik och fastighetsförvaltningen 
263 82 Höganäs 
• Glöm inte att underteckna rätt. 



TÄCKNING MÅSTE FINNAS PÅ KONTOT 
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp ÿnns på kon-
tot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte 
räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren 
göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, 
som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttags-
försök lämnas av betalningsmottagaren. 

STOPP AV UTTAG 
Betalaren kan stoppa 
• ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren 
senast två dagar före förfallodagen. 
• alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken 
senast två vardagar före förfallodagen. 

MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE 
Medgivandet gäller tillsvidare. Om betalaren vill återkalla 
medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontofö-
rande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör 
senast fem vardagar efter återkallelsen kommit kontoförande 
bank eller betalningsmottagaren tillhanda. 

RÄTTEN ATT AVSLUTA ANSLUTNINGEN TILL AUTOGIRO 
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att 
avsluta anslutningen till autogiro 30 dagar efter det att kon-
toförande bank/ betalningsmottagaren underrättat betalaren 
härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock 
rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro 
om betalaren vid upprepade tillfällen inte har tillräcklig konto-
behållning på förfallodagen eller om det konto som medgivan-
det avser avslutats. 

Tänk på...
Med vardag avses inte; lördag, söndag, helgdagar 
samt midsommarafton, julafton eller nyårsafton. 
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AUTOGIROANMÄLAN 
BETALNINGSMOTTAGARE 
Höganäs kommun, 
Teknik och fastighetsförvaltningen 
263 82 Höganäs 
BANKGIRO: 991-1298 
ORGANISATIONSNUMMER: 212000-1165 
KUNDNUMMER (Du hittar ditt kundnummer på din faktura) 

________________________________________________________ 
KONTOINNEHAVARENS BANK 

________________________________________________________ 
BANKKONTO SOM PENGARNA SKA DRAS IFRÅN 
(*clearingsummer, 4 siffror + kontonummer) 

_________________________________________________________ 

KONTOINNEHAVARENS PERSON- OCH ORGANISATIONSNUMMER 

______________________________________________________ 
* Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bank, se kontoutdra-
get. Swedbank har ibland fem siffror, exempel 8337-9XXXXX. Utelämna då femte 
siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar 
du inte detta ange 60000.) Har du personkonto i Nordea används alltid 3300 som 
clearingnummer. 

HAR DU FRÅGOR? 
Telefon: 042-337100 
E-post: kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

ANMÄL VIA 
www.hoganas.se/autogiro 

BETALARE 
Namn och fullständig adress 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

BETALNINGEN GÄLLER VATTEN OCH AVLOPP 

Tänk på... 
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren. Jag godkänner 
villkoren för anslutning till autogiro och accepterar angivna regler för 
autogiro. 

ORT OCH DATUM 

________________________________________________________ 

UNDERSKRIFT____________________________________________ 




