Autogiro
Ett enkelt sätt att betala din faktura
Autogiro är ett enkelt sätt för dig att betala din faktura till
Marks kommun. Du riskerar inte att glömma en betalning eller
betala för sent.
Så här fungerar det
Fakturan kommer att sändas ut som vanligt cirka 30 dagar före
förfallodagen. Det enda du behöver tänka på är att det finns
pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodagen. Betalningen
kommer att ske automatiskt. Kvitto på att räkningen är betald
får du via bankens vanliga kontoutdrag.
Gör så här
1. Läs igenom villkoren
2. Fyll i ansökan/medgivande
3. Skicka ansökan till Marks kommun 51120 KINNA.
Märk kuvertet med FRISVAR 202 24 549 så slipper
du betala porto.
Vid förfrågan är du välkommen att kontakta Marks kommun,
telefon 0320 217055 för va- och renhållningsräkningar och
0320 217056 för övriga räkningar.
Villkor för autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet konto på begäran av
angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, autogiro.

Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela
mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får
jag på mitt kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min
begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i
annan bank.
Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med
pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget
får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en
vecka därefter om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelandet om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om jag
godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara
eller tjänst.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för autogiro samt att banken och betalningsmottagaren
har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till autogirot.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifterna ur
bankens register om kontots nummer och adress för sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tillsvidare. Medgivandet upphör fem
bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken
senast två bankdagar före förfallodagen.


Autogiro/Medgivande
Betalningsmottagare:
Marks kommun
			511 80 KINNA
Organisationsnummer:
212000-1504
Kryssa i vilken tjänst som autogiro önskas för
 VA- och renhållning
 Övrigt		

Kund nr …………………….
Kund nr …………………….

________________________________________
Bank

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som
står i ovan.

________________________________________
Ort och datum
________________________________________
Underskrift
________________________________________
Namnförtydligande
________________________________________
Telefonnummer

________________________________________
Bankkonto/personkonto
(bankkontonr inleds med fyrsiffrigt clearingnummer)

________________________________________
E-postadress

________________________________________
Kontoinnehavarens personnummer

Anmälan måste skriva under av kontoinnehavaren

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är Teknik- och servicenämnden, 511 80 Kinna.
E-post:tsn@mark.se. Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@mark.se eller telefon 0320 217671. Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra avtal med dig och
personuppgifterna samlas in för att administrera automatisk betalning via autogiro. Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträde
som kommunen tar hjälp av. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till din och vår betaltjänstleverantör. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut
av alla så länge det inte hindras av sekretess. Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen
hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

