AUTOGIROANMÄLAN
Kundnummer hos Härryda Energi AB:

BETALARE (kan vara en annan person än den som står på kundnumret hos oss)
Personnr/organisationsnr (10 siffror) :

Namn :

Adress :

Postnummer :

Ort :

Telefonnummer under dagtid :

Land :

E-post :

KONTOUPPGIFTER
Betalarens bank :

Clearingnr :

Kontonr :

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland 5
siffror, ex. 8327-9. Utelämna den femte siffran. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6, hittar du det
inte kan du ange 6000. Har du ett personkonto i Nordea, använd 3000.

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag har läst igenom och samtycker till villkoren för Autogiro som finns på denna blanketts baksida och
godkänner med min underskrift nedan.
Ort och datum :

Betalarens namnteckning :

Besöksadress

Kabelvägen, Mölnlycke
Postadress

435 80 Mölnlycke

Namnförtydligande (texta) :

031-724 64 70

info@harrydaenergi.se

E-post

Org.nr

Bankgiro

Kundservice

Hemsida

Moms-nr

Plusgiro

Telefon

031-724 64 99

harrydaenergi.se

556026-3245
SE556026324501

946-0015

22 74 35 - 5

VILLKOR FÖR AUTOGIRO
Medgivande om uttag
Jag godkänner att uttag får göras från det angivna bankkontot på utsänd fakturas förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helg eller annan röd dag kommer uttaget att genomföras närmast efterföljande vardag.
Besked om kommande uttag
Härryda Energi ska ha sänt ut meddelande/faktura senast 8 dagar före förfallodagen för att uttag ska få
genomföras. Meddelandet ska innehålla uppgifter om fakturans belopp, förfallodag samt betalningssätt.
Om pengar saknas på kontot
Jag är medveten om att Härryda Energi endast gör 1 uttagsförsök på förfallodagen. Om det saknas tillräckligt
med pengar på kontot den dagen, måste jag som kund betala fakturan manuellt. Härryda Energi har dock
rätt att göra ytterligare 2 uttagsförsök under de närmaste 7 dagarna efter förfallodagen.
Avbryta uttag
Om jag vill avbryta ett kommande uttag måste jag kontakta Härryda Energi senast 5 bankdagar före förfallodagen för att stoppa uttaget. Detta gäller vid ett enskilt tillfälle. Om jag vill avsluta Autogirot måste jag återkalla medgivandet.
Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tillsvidare. Jag kan när som helst återkalla medgivandet och Härryda Energi ska då ta
bort det inom 5 vardagar. Återkallning av medgivandet görs skriftligen till banken eller Härryda Energi.
Rätten att avbryta tjänsten Autogiro
Banken eller Härryda Energi har rätt att avbryta min autogirotjänst om jag saknar pengar på kontot vid uttagsdagen, om kontoförhållandena förändras eller om jag vid upprepade tillfällen stoppar uttag från kontot
utan välgrundade skäl för det.
Behandling av personuppgifter
Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnat på denna blankett kommer att behandlas av Härryda
Energi och deras betaltjänstleverantör, Bankgirocentralen BGC AB samt min egen betaltjänstleverantör.
Läs gärna vår integritetspolicy på harrydaenergi.se för att få veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

