Autogiromedgivande

Betalning genom Bankgirots Autogiro 								

Ny 									

Ändring 							

Avslut

Betalningsmottagare Landshypotek Bank AB (publ)
5187-9450
556500-2762
Organisationsnummer 																	Bankgironummer

Alternativ 1
För samtliga lån i Landshypotek

Alternativ 2
För nedan angivna lån (finns angivet på avin)

Lån nummer
Lån nummer
Lån nummer

Överföring skall ske från angivet konto
Clearingnummer 																			Bankkontonummer
Kontoförande bank
Landshypotek har inte möjlighet att hantera autogiro från bankgiro eller plusgiro/plusgirokonto.

Villkor för autogiro
Undertecknad betalare medger härmed att uttag får göras från det
angivna kontot på förfallodagen av Landshypotek Bank AB (publ).
Den kontoförande är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda
uttag eller att särskilt avisera betalaren om gjorda uttag.
Som förutsättning för medgivandet gäller att betalningsmottagaren
svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran återbetalar
vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan bli belastat
betalarens bankkonto. Uttag redovisas på kontoutdrag från
kontoförande bank. Undertecknad betalare förbinder sig att hålla
tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto bankdagen före
förfallodagen. Om täckning saknas på kontot är betalaren medveten
om att det kan innebära att betalningarna inte blir utförda.
Om betalningarna ändå görs har betalarens bank rätt att ta ut ränta

och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld
som därigenom uppstår. Betalningsmottagaren är skyldig att i god
tid före uttaget underrätta betalaren om betalningens belopp och
förfallodag. Insättning på betalningsmottagarens konto görs samma
dag som dragning skett. Om täckning saknas på betalarens konto på
förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök inom fem (5) bankdagar. Om betalaren ej medger ett visst uttag
skall Landshypotek Bank AB (publ) underrättas senast tredje
bankdagen före förfallodagen. Bankgirocentralen handhar autogirorutinen för bankernas räkning. Detta medgivande gäller tills vidare,
och upphör fem dagar efter att det återkallats hos Landshypotek
Bank AB (publ).

Kontoinnehavarens namn 																Personnummer

Underskrift
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro. Medgivande måste skrivas under av kontoinnehavaren.

Ort och datum
Underskrift																					Namnförtydligande

Har du några frågor eller behöver hjälp med att fylla i blanketten? Ring oss gärna på 0771 – 44 00 20 så hjälper vi dig.
Skicka Blanketten till Landshypotek Bank på adressen nedan.

Landshypotek Bank AB (publ)
Box 114, 581 02 Linköping

landshypotek.se
kundservice@landshypotek.se
Telefon: 0771-44 00 20

Org. nr. 556500 - 2762
Styrelsen har sitt säte
i Stockholm
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