
AUTOGIROANMÄLAN
medgivande

Betala hyran via Autogiro

Vi har möjlighet att erbjuda våra hyresgäster att betala hyran via Autogiro.

Fördelar för Dig som hyresgäst:

• Du slipper gå till banken eller skicka giro.

• Du behöver inte betala i förtid eller be någon annan ordna betalningen när Du är bortrest.

• Du sparar räntedagar.

• Du sparar miljön.

Vi meddelar Bankgirot hur mycket Du skall betala varje månad och sedan bevakar de förfallodagen och drar beloppet direkt 
från Ditt konto och redovisar det till oss.

Vad behöver Du göra?

• Du måste se till att det finns pengar på ditt konto vardagen före hyrans förfallodag, då pengarna dras från Ditt konto.

• Belopp och förfallodag framgår av hyresavin.

När börjar Ditt Autogiro gälla?

• Exempel: För att september månadshyra skall kunna dras på detta sätt måste Du lämna in medgivandet före den 1 augusti. 

Är Du intresserad?

Fyll i denna medgivandeblankett och returnera till oss. Efter att Bankgirot godkänt Dig som autogirobetalare skickar vi  
en hyresavi där det framgår att hyran kommer att dras via autogiro. Hyresavier kommer därefter att skickas ut endast  
om det sker en förändring av hyran.

Partillebo AB                                 partillebo.se

Postadress Org. nr. E-post Telefon Plusgiro Bankgiro 
Box 87, 433 22 Partille 556053-6418 info@partillebo.se 031-44 07 70 424 380-4 5220-5994

Betalningsmottagare:

Betalare:

Kontoinnehavarens 
bank:

Namn

Org.nr

Box Postnummer och Telefonnummer

PersonnummerNamn

Gatuadress

Postnummer och postort

Kund ID (se din hyresavi)

Clearingnummer* Kontonummer

Bankens namn

Telefonnummer

Kontoinnehavarens personnummer (om annan betalare än ovanstående)

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror,  
ex. 8327-9, XXX XXX XXX-X. Handelsbankens clearingnummer skall alltid börja med 6 (hittar du inte det, ange 6000).  
Har du personkonto i Nordea som är baserat på ditt personnummer använd 3300 som clearingnummer. Är du osäker, fråga din bank. 

Underskrift av hyresgäst

Ort/datum Namn

Fyll i, vik och tejpa. Skicka blanketten portofritt.

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro enligt nedan. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

Partillebo AB

556053-6418

Box 87 433 22 Partille 031-44 07 70



 

Vik här!

 

Tejpa här!

 

Frankeras ej. 
Partillebo 

betalar portot.

 

Tejpa här!

Svarspost 410466800
433 01 Partille
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