
 

Anmälan till autogiro 

Om du vill kan du betala din hyra via autogiro. Det innebär att hyran dras automatiskt från ditt konto den sista 

bankdagen varje månad. Om du väljer att betala din hyra via autogiro skickas inga hyresavier ut. Det enda du behöver 

göra är att se till att det finns tillräckligt mycket pengar på ditt konto senast en bankdag före förfallodatumet. 

Bekräftelse på betalningen ser du på bankens kontoutdrag. Om du vill avbryta autogirodragningarna måste du 

meddela oss detta senast fem bankdagar före förfallodatumet. Då stoppar vi dragningen. 

Vill du ansluta till autogiro för hyresinbetalningarna? 

Läs noga igenom villkoren för anslutning till autogiro. Fyll i dina uppgifter och underteckna för att godkänna villkoren. 

Skicka sedan in blanketten till Esswege Fastigheter AB, Nygatan 40, 702 11 Örebro, eller lämna in den på vårt kontor 

på Nygatan 40 i Örebro.                              

För att hyran ska kunna dras via autogiro innevarande månad måste vi ha ditt medgivande hos oss innan den 20:e. 

Kommer medgivandet in efter den 20:e sker den första autogirodragningen först för nästa månads hyra.  

Har du frågor kring autogiroanslutningen är du välkommen att kontakta oss på 019-670 85 00 

Jag vill att mina hyresinbetalningar till Esswege Fastigheter AB dras via autogiro från nedan angivna konto och 

godkänner villkoren för anslutning till autogiro: 

 
Namn:                                                                                                                 

 
Telefon: 

  
Aviseringsadress: 

 
Postnummer: 

 
Postadress:  

 
Person-/organisationsnummer: 

 

Bank: 

 
Clearingnummer:                                                

 
Kontonummer: 

Villkor för anslutning till autogiro 
Jag medger att uttag från nedan bankkonto får göras på begäran av Esswege Fastigheter AB för överföring till bolaget. Banken är 

inte skyldig att prova behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Uttag redovisas från kontoutdrag från 

banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Senast en bankdag 

före förfallodatumet ska jag ha tillräckligt med pengar på kontot för att täcka betalningen.  Jag medger att uttaget får belasta 

kontot i banken enligt bankens regler. Uttag från kontot får ske tidigast på förfallodagen. Jag accepterar att banken ska godkänna 

att kontot får användas för autogiro. Esswege Fastigheter är skyldiga att i god tid före uttaget underrätta mig om belopp och 

förfallodag. Esswege Fastigheter ska vid anfordran återbetala belopp som felaktigt överförts från mitt konto. Om jag ej medger ett 

visst uttag ska jag meddela Esswege Fastigheter detta senast fem bankdagar före förfallodagen. Mitt medgivande gäller tillsvidare. 

Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos Esswege Fastigheter eller banken. 

I och med att jag skriver under detta medgivande samtycker jag till att Esswege Fastigheter AB sparar mina personuppgifter i 

enighet med GDPR. 

Ort : Underskrift: 
 
 
 

Datum: Namnförtydligande: 
 
 
 

 


