
Anmälan till autogiro  
 

Att betala hyran via autogiro innebär att hyran betalas automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen utan 
att det kostar något extra för dig. 

 
• Autogiro sparar tid och pengar 

Med autogiro betalas hyran alltid i tid, oavsett var du befinner dig och du riskerar inte 
påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Att ansluta sig till autogiro kostar inget och anslutningen 
gäller tills vidare. 

 
• Hyresavin 

Om du har autogiro får du inga hyresavier skickade hem till dig.  
 

• Anmälan till autogiro 
1. Läs igenom "Villkor för autogiro" nedan. 
2. Fyll i och skriv under nedan, "Autogiroanmälan, medgivande". 

 
• Ändring av kontonummer eller avbryta autogiro 

Om du ändrar kontonummer kontaktar du din bank. Du kan när som helst säga upp autogirot och 
återgå till manuella betalningar. Kontakta i så fall Mofast eller banken. 

 
• Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på: e-post post@mofastab.se 

 
"Medgivande till betalning via Autogiro 

Undertecknad ("beta/aren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av 
beta/aren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss 
dag (''förfallodagen'') via Autogiro. Beta/aren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats 
i detta medgivande behandlas av beta/arens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, 
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. 
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är beta/arens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens beta/tjänstleverantör. Beta/aren kan när som helst 
begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta beta/arens 
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar 
kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Beta/aren kan när som helst 
återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. " 

 
Autogiroanmälan, medgivande 
 
Kontohavarens namn Person- eller organisationsnummer 

Adress Objektnummer/lägenhetsnummer, ett eller flera (numret framgår på 
hyresavin) 

Postnummer Ort Telefon dagtid 

Bankkonto (inleds med clearingnummer, 4 siffror + kontonummer) eller 
personkonto som pengarna ska dras ifrån 

Bank 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro på baksidan av denna blankett. Anmälan måste 
skrivas under av kontohavaren. 
Ort och datum Underskrift (obligatorisk uppgift) 
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