
 
Ansökan om Autogiro 

 

Så här fungerar Autogiro administrerat av 

Valorem: 
 

Ansök via denna blankett, Autogiro kan startas tidigast 

nästkommande kvartalsskifte. Besked om första dragning 

får du via hyres-/ avgiftsavin. 

 

Medgivande 

Medgivande är en överenskommelse med 

betalningsmottagaren om att betalningen av din 

avgift/hyra skall göras med Autogiro. Medgivandet gäller 

till dess du säger upp det. 

 

Information om medgivande 

När du skrivit på medgivande får du från din bank en 

skriftlig bekräftelse på att medgivandet registrerats. 

 

Stopp av betalning 

Observera att om något inte stämmer har du alltid 

möjlighet att stoppa en betalning genom att kontakta din 

bank. 

 

Bekräftelse av betalning 

Att räkningar är betalda bekräftas i kontoutdraget från din 

bank. 

Hur fyller jag i blanketten?: 

 
Bankkontonummer: 

Fyll i det kontonummer för vilket autogirobetalningen 

skall göras. Bankkontonumret skall inledas med ett 

fyrsiffrigt clearingnummer (t.ex. 1401-1234567). Vid 

betalning via personkonto i Nordea ska 3300 anges som 

clearingnummer. Är du osäker fråga gärna din bank. 

 

Personnummer 

Du som har depositionsrätt till det angivna 

bankkontonumret fyller i ditt personnummer. 

 

Underteckna 

Du som är innehavare av, eller har depositionsrätt till, det 

bankkonto från vilket betalningarna skall göras skriver 

under medgivandet. 

 

Skicka till: 

Skicka talongen till: 

 

Valorem  

Box 1235 

172 24 Sundbyberg

 

 
Klipp här 

 

Autogiroanmälan, medgivande  

 
 

  

Vänligen texta! 

Betalare Betalningsmottagare 

Namn Namn 

Brf Diligensen 4 
Adress Adress 

Krukmakargatan 31A 
Postnummer Ort Postnummer  Ort 

118 51 Stockholm 
Person/organisationsnummer Organisationsnummer 

769603-9150 
Clearingnummer & bankkontonummer  
  

Bankgironummer 

5869-5834 
Bank 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står nedan 

Ort/datum 

Underskrift (Obligatorisk uppgift) 



 

 

Medgivande till betalning 

Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras 

från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven 

betalningsmottagare för betalning vid 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. 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 skall se till att tillräckligt stort belopp finns på 

kontot för betalning på förfallodagen. 

Om kontobehållningen inte räcker för betalning på 

förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare 

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 sin bank 

senast två vardagar före förfallodagen, 

- alla uttag avseende medgivandet genom att 

kontakta banken senast två dagar före 

förfallodagen.  

 

Medgivandets giltighetstid, återkallelse 

Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill 

återkalla medgivandet gör betalaren det genom att 

kontakta sin bank. Medgivandet upphör senast fem 

vardagar efter att återkallelse kommit kontoförande bank 

tillhanda. Alla uppgifter på anmälan registreras i 

Valorems lägenhetsregister. 

 

Rätten för kontoförande bank och betalnings-

mottagaren att avsluta anslutning 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 avsluta 

betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid 

upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning 

på förfallodagen eller om det konto som medgivaren 

avser avslutats. 

 

* Med vardagar avses inte söndag, annan allmän helgdag, 

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton

 

 
Klipp här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Vik här 
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