Enklare för dig att betala hyran med autogiro
Självklart vill vi att det ska vara enkelt för dig att vara hyresgäst hos oss. Anmäler du dig till autogirot
kommer dina hyresinbetalningar till oss att ske automatiskt. Det enda du behöver göra är att se till att
det finns pengar på ditt konto på förfallodagen, sista vardagen i månaden.

Mindre bekymmer
 Ska du t ex på semester så behöver du inte betala hyran långt i förväg
 Du behöver inte oroa dig för att missa någon hyresinbetalning så länge det finns pengar på ditt
konto. Vi ser till att betalningen alltid görs på rätt dag – varken för tidigt eller för sent.
 Du behöver inte köa på posten eller banken och slipper alla avgifter.
 Du behöver inte fylla i och posta några blanketter varje gång du ska betala hyran.

Du som väljer autogiro som betalningssätt får, innan autogirot fungerar, använda hyresavierna. Så fort
bankgirocentralen godkänt dig som autogirokund kommer vi att debitera ditt konto vid betalning.
Du får meddelande från KKB så snart autogirot är i funktion.

Observera, när autogirot gått igenom skickas hyresavier endast ut om hyresbeloppet ändras t ex
om garage tillkommer/avgår eller om lägenhetshyran ändras. Om du fortsättningsvis vill ha
avier varje kvartal, kontakta kundtjänst.

Fyll i autogiroblanketten och skicka till:

KKB Fastigheter AB
Box 109
244 22 KÄVLINGE

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, benämnd betalaren, 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 överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i
annan bank.
För uttag gäller dessutom följande:
Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen
- om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,
eller
- om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte
räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterliggare uttagsförsök under de kommande
vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
- ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen.
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande
bank eller betalningsmottagaren. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska vara betalningsmottagaren tillhanda senast
fem bankdagar före förfallodagen.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att
kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock
rätt att omedelbart avslutat betalarens anslutning till Autogirot om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig
kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.
* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton

_____________________________________
Autogiroanmälan, medgivande
Namn och fullständig adress

Betalningsmottagare:
KKB FASTIGHETER AB
BOX 109
244 22 KÄVLINGE

___________________________________________
___________________________________________

Bankgiro 5798-6416
Organisationsnummer 556186-6673

___________________________________________

Betalarnummer/Kundnummer

Kontoinnehavarens bank

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

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

___________________________________________
Ort och datum

Kontoinnehavarens personnummer/organisationsnummer
-

___________________________________________
Underskrift (obilgatorisk uppgift)

