Du kan anmäla autogiro via din internetbank eller fylla i blanketten
nedan och skicka den till Castor (Blanketten kan fyllas i direkt i datorn och därefter skrivas ut och undertecknas)
Så här fungerar Autogiro hos Castor

Ändring av kontonummer:

Medgivande:

Ändring av kontonummer till annat, eget
kontonummer görs av kontohavaren själv via banken.

Överenskommelse om att betalningarna av din
avgift/hyra skall göras med Autogiro. Du skriver på ett
medgivande för alla objekt i en förening/fastighet
(lägenhet/lokal/p-plats etc). Medgivandet gäller till
dess du säger upp det.

Hjälp att fylla i

Information om medgivanden:

Bankkontonummer:

När du skrivit på ett medgivande får du från din bank
en skriftlig bekräftelse på att medgivandet registrerats.
(OBS se även ”Informtion om betalningar”)
Du får också en skriftlig bekräftelse om du säger upp
ett medgivande.
Information om betalningar:

Fyll i det kontonummer från vilket Autogirobetalningarna skall göras.
Bankkontonumret skall inledas med ett fyrsiffrigt
clearingnummer (ex 9449-2296734). Vid betalning via
personkonto i Nordea skall 3300 anges som
clearingnummer. Är du osäker, fråga din bank.
Personnummer:

Autogirobetalningarna börjar gälla när du erhåller
avgifts-/hyresavi med texten ”beloppet dras via
autogiro” och inbetalningskortet är makulerat

Du som är innehavare av, eller har dispositionsrätt till,
det angivna bankkontonumret fyller i ditt personnummer.

Stopp av betalning:

Är det något som inte stämmer har du alltid möjlighet
att stoppa en betalning genom att kontakta Castor eller
din bank.

Underteckna:

Du som är innehavare av, eller har dispositionsrätt till,
det bankkonto från vilket betalningarna skall göras
skriver under medgivandet.

Bekräftelse av betalningar:

Att räkningarna är betalda bekräftas i kontoutdraget
från din bank.

Skicka anmälan till: Förvaltnings AB Castor, Box 795, 851 22 Sundsvall, Tel.: 060-12 80 00

…………………………………………………………………………………………….............
Autogiroanmälan, medgivande
V g texta!
Namn

Kundnr

Adress

Postnummer

Betalningsmottagare (bostadsrättsföreningens namn)

c/o Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall
Bankgironummer

Ort

Telefon dagtid

Clearingnummer

Bankkontonummer (Obligatoriska uppgifter)

Jag vill betala alla mina hyresobjekt med
Autogiro. Jag har tagit del av och accepterar
de regler för Autogiro som står angivna på
baksidan av denna blankett.

Bank

Personnummer kontohavare (obligatorisk uppgift)

Datum

Jag hyr/äger:

Underskrift kontohavare (obligatorisk uppgift)

Lägenhet nr
Garage nr
e-postadress

Lokal

Parkering

Övrigt

Se "Information om betalningar" ovan

Jag vill att
autogirot skall gälla

Omgående

Fr o m

Medgivande till betalning via Autogiro

Jag, nedan 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 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 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. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit
kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.
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 avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har
haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas.

……………………………………………………………………………………………………….

