
AUTOGIRO – ETT ENKELT SÄTT ATT BETALA AVGIFTEN/HYRAN
Med autogiro betalar du din avgift/hyra snabbt och enkelt. Pengarna överförs automatiskt 
från ditt bankkonto till HSB Sydost samma dag som avgiften/hyran förfaller till betalning. 
Avgiften/hyran betalas i förskott den sista vardagen i månaden. 

Avgiften/hyran
Du kommer överens med HSB Sydost om att 
avgiften/hyran ska betalas via autogiro. Överens-
kommelsen kallas medgivande och gäller till dess 
du säger upp den.

Avslut av autogiro
Om du vill sluta betala med autogiro eller vill ändra 
ditt bankkontonummer kontaktar du din bank.

Kostnadsfritt
Autogiro är ett enkelt sätt att betala på och det är 
kostnadsfritt. 

Skicka in ditt medgivande
Avgifts-/hyresavierna skickas ut kvartalsvis. För att 
autogirot ska starta nästkommande kvartal behöver 
vi ha in autogiroanmälan senast nedan datum. 

Kvartal 1: januari-mars (autogiroanmälan ska vara 
HSB tillhanda senast 30 november)

Kvartal 2: april-juni (autogiroanmälan ska vara 
HSB tillhanda senast 28 februari) 

Kvartal 3: juli-september (autogiroanmälan ska 
vara HSB tillhanda senast 31 maj) 

Kvartal 4: oktober-december (autogiroanmälan 
ska vara HSB tillhanda senast 31 augusti) 

För att vara säker på att autogirot har startat, ska 
din avi vara makulerad. 

Har du en e-postadress registrerad hos HSB får du 
avin via mejl. Annars hittar du betalningsinformationen 
på: Mitt HSB (mitthsb.hsb.se) under fliken Mina 
sidor/Min bostad/Avier & Pantnoteringar.

Se fullständiga villkor för autogiro på sidan 2.

Talongen skickas till ditt lokala kontor:

HSB Sydost, Vekerumsvägen I, 374 32 Karlshamn 

HSB Sydost, Landsvägsgatan 17A, 371 39 Karlskrona 

HSB Sydost, Box 52, 351 03 Växjö

HSB Sydost, Köpmangatan 22, 572 31 Oskarshamn 

HSB Sydost, Box 502, 391 25 Kalmar

AUTOGIROANMÄLAN, MEDGIVANDE GÄLLANDE AVGIFT/HYRA
Betalningsmottagare:

Lägenhetsnummer/Avtalsnummer:

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån,  clearingnr * + kontonr:

Kontoinnehavarens person-/organisationsnr:

* Clearingnumret är det nummer som tilldelas varje bankkontor, se ditt kontout-
drag. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte 
det ange 6000). Personkonto i Nordea har clearingnummer 3300.

Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon dagtid:

E-postadress:

Ort och datum: 

Underskrift kontoinnehavare (obligatorisk uppgift)

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

HSB Sydost ek. för
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VILLKOR AUTOGIRO
Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från det angivna 
bankkontot på begäran av nämnda betalnings-
mottagare för överföring till denne. Jag ska senast 
bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med 
pengar på kontot för alla de betalningar som ska 
göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till 
även gentemot banken. Jag medger att betalning-
arna får belastas mitt konto i banken bankdagen 
före förfallodagen. Banken är inte skyldig att 
pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg 
om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag 
på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller 
också om jag får ett annat kontonummer eller 
byter bank.

Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens 
förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är 
jag medveten om att det kan innebära att betal-
ningar inte blir utförda. Om betalningar ändå 
görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, 
enligt bankens vid var tid gällande regler, för den 
skuld som därigenom uppstår.

Insättning
Insättning på betalningsmottagarens konto görs 
på förfallodagen. Om täckning saknas på mitt 
konto bankdagen före förfallodagen men medel 
senare inflyter kan – efter överenskommelse 
mellan betalningsmottagaren och dennes bank – 
överföring göras senare inom en vecka.

Besked om kommande betalningar
För att uttag från mitt konto ska få göras skall 
betalningsmottagaren ha sänt meddelande till mig 
senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Med-
delandet – som kan avse flera förfallodagar – ska 
innehålla uppgift om betalningens belopp och 
förfallodag samt betalningssätt. Meddelandet kan 
ges via s k samfaktura och då får kontots adress 
användas för meddelandet.

Stopp av uttag genom att meddela  
betalningsmottagaren
Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta 
betalningsmottagaren senast två (2) bankdagar 
före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande
Jag kan också stoppa alla uttag avseende med-
givandet. Detta sker genom att jag underrättar 
banken senast två (2) bankdagar före förfallodagen. 
Detta ska göras på en särskild blankett eller 
via annan rutin som anvisas av banken. När jag 
stoppat ett medgivande via banken innebär det 
att inga betalningar som grundas på det stoppade 
medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. 
Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upp-
hör berört medgivande att gälla.

Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet 
upphör senast fem (5) bankdagar efter det att jag 
återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande 
gör jag det genom meddelande till betalnings-
mottagaren eller skriftligt meddelande till banken.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt 
konto kan användas för Autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar  
via Autogiro
Banken får, men är inte skyldig att, avbryta min 
anslutning till Autogiro om jag inte i rätt tid har 
tillräckligt belopp på mitt konto för mina betal-
ningar, om kontoförhållandena förändras samt 
om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar 
från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. 
Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, 
avbryta min anslutning till Autogiro.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att 
sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag 
medger därför att uppgifter ur bankens register 
om kontots adress får sambearbetas med Bank-
girocentralens uppgifter till ett adressregister.

Övrigt
Ränta på kontot i min bank liksom eventuella 
avgifter utgår enligt de grunder som min bank vid 
varje tid allmänt tillämpar.
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