
 

 

 

 

 

Betala hyran via autogiro  

– enkelt, säkert och kostnadsfritt! 
Autogiro är ett bekvämt sätt att betala hyran på. Du slipper bevaka förfallodagar då hyran 

istället dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Det enda du behöver se till är att 

det finns täckning på ditt konto senast dagen före förfallodagen. Med autogiro riskerar du aldrig 

att betala hyran för sent och drabbas av onödiga förseningsavgifter. Att betala hyran via 

autogiro kostar dig heller ingenting extra.  

Att hyran betalas via autogiro bekräftas genom kontoutdrag från din bank. Om det helt eller 

delvis skulle saknas pengar på ditt konto, sker dock ingen överföring. Då måste du själv se till 

att betala hyran i tid på annat sätt.  

Skulle det vara något som inte stämmer kan du alltid stoppa en överföring. Det gör du enklast 

genom att kontakta din bank och därefter betala hyran på ett annat sätt.  

 

Så här gör du för att betala hyra via autogiro  

Läs igenom villkoren för autogiro på nästa sida. Fyll sedan i och underteckna 

ansökningsblanketten och skicka eller lämna in den till ditt distriktskontor.  

Så fort du är ansluten kommer din bank att bekräfta det genom ett brev till dig. Betalningen via 

autogiro gäller då från och med nästa hyresbetalning. Kom ihåg att vi behöver din ansökan 

senast den 5:e den månad som du vill att ditt autogiro ska starta. Om du ändå känner dig osäker 

på när det sker vill vi gärna att du kontaktar oss. Givetvis är du också välkommen att höra av 

dig om du har andra frågor eller funderingar kring autogiro.  

Bostads AB Poseidon, 031-332 10 00 

 

Skicka ansökan till din närmaste distriktskontor  
 

Bostads AB Poseidon    Bostads AB Poseidon 

Distrikt Centrum    Distrikt Väster 
Box 7264     Box 226 

402 35 GÖTEBORG    421 23 VÄSTRA FRÖLUNDA 

 

Bostads AB Poseidon    Bostads AB Poseidon 

Distrikt Öster    Distrikt Backa 
Borgaregatan 16    Box 4038 

416 66 GÖTEBORG    422 04 HISINGS BACKA 

 

Bostads AB Poseidon    Bostads AB Poseidon 

Distrikt Angered    Distrikt Hisingen 
Box 113     Box 54066 

424 23 ANGERED   418 12  GÖTEBORG  

 

Bostads AB Poseidon    Bostads AB Poseidon  

Distrikt Kortedala    Distrikt Hjällbo 
Box 47016     Box 43 

402 57 GÖTEBORG    424 22 ANGERED 



 

  Villkor för autogiro privat  

 

 

 
Medgivande till betalning via autogiro privat  

 

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare 

för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, autogiro. Banken är inte 

skyldig att pröva behörighet av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om 

gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till 

annat konto i banken eller till konto i annan bank.  

 

Jag skall 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 meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,       

eller  

- om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. 

 

Jag accepterar att banken skall 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 får samarbetas 

med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.  

 

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag 

skriftligen återkallat det hos betalningsmottagare eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera 

uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före 

förfallodagen. 

 

 

 

 
 



Autogiroansökan, medgivande 

Namn 

Adress

Postadress 

Telefon dagtid 

Kontoinnehavarens bank/bankkontor 

Bankkonto som pengarna skall dras ifrån, clearingnummer och kontonummer 

Clearingnummer* Kontonummer 

Kontoinnehavarens personnummer 

Ort och datum Underskrift (Obligatorisk uppgift) 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. 
Ansökan måste skrivas under av kontoinnehavaren. 

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se ditt kontoutdrag. Swedbank har ibland 
fem siffror, t ex 8105-9 XXX XXX XXX-X. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer börjar med 
6 (hittar du inte det, ange 6000). 
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