Autogiro
Lägg inte ner mer tid än
nödvändigt på dina räkningar.
Med autogiro dras betalningen
automatiskt på rätt dag.

Kundtjänst
Besök
Telefon
E-post:
Besöksadress
Postadress
Hemsida

rev02_2016

mån-fre 10-16, lunchstängt 12-13
0457-61 88 15
info@miljoteknik.ronneby.se
Fridhemsvägen 17, Soft Center, Hus 8
Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby
www.ronneby.se/miljoteknik

Miljö
Ronneby Miljö & Teknik AB
är ett bolag som värnar om
miljön.Vi är
miljöcertifierade enligt ISO
14001:2004.

556366-1437
5169-8405

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för
Autogiro, som står på föregående sida. Anmälan
måste skrivas under av kontoinnehavaren.
Organisationsnr
Bankgironr

* Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdrag. Föreningssparbanken har ibland fem siffror, ex 8327-9.
Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska
alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea
använd 3300 som clearingnummer.

Personnummer/organisationsnummer:
(måste anges)
E-post:

Ort:

Undertecknad betalare medger härmed att uttag får göras från det angivna kontot på begäran
av ovan nämnd betalningsmottagare för överföring till denne. Uttag redovisas på kontoutdrag.
Undertecknad skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för
betalningar. Undertecknad medger att uttaget får belasta det angivna kontot i banken enligt
bankens regler. Uttag från det angivna kontot får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter.
Betalningsmottagaren är skyldig att i god tid före uttaget underrätta betalaren om betalningens
belopp och förfallodag. Betalningsmottagaren skall vid anfordran återbetala belopp som felaktigt
överförts från betalarens konto. Om betalaren ej medger ett visst uttag skall betalningsmottagaren
underrättas senast tredje bankdagen före förfallodagen. Detta medgivande gäller tillsvidare, och
upphör fem dagar efter det att det återkallats hos betalningsmottagaren.

Postnummer:

Om du tycker att detta låter bra, ska du fylla i medgivarblanketten samt
skriva under den.
Lämna eller skicka sedan blanketten till oss.

Adress:

Ja!

Betalare

Vi skickar fakturauppgifter både till dig och bankgirot. Du kontrollerar att uppgifterna är rätt. Sedan behöver du inte göra något. Bankgirot
hämtar pengarna direkt från ditt konto.Om du anser att fakturan inte
stämmer så meddelar du det till oss på telefon 0457-61 88 15.

Autogiroanmälan, medgivande

Hur?

Namn:

Kontoinnehavarens bank:

Autogiro förenklar betalningsrutinerna för dig som betalar, samtidigt
som vi mottagare också får förenklade rutiner.
Du slipper oroa dig för att fakturan betalas för tidigt och du därmed
missar räntedagar. Inte heller behöver du tänka på att fakturan betalas
efter förfallodagen och du drabbas av dröjsmålsränta. Att betala fakturor
via autogiro är helt kostnadsfritt och innebär att vi via bankkontot
automatiskt drar fakturabeloppet från ditt konto på angiven sista
betalningsdag.

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån:
(*clearingnr, 4 siffror,+kontonr)

Varför?

Betalningsmottagare
Ronneby Miljö & Teknik AB
372 80 RONNEBY

Autogiro

