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AUTOGIRO 

Blanketten sänds till: Hjo kommun, Ekonomienheten, 544 81 HJO 

Hjo kommun erbjuder sina kunder att betala räkningarna via Autogiro. 

AUTOGIRO är ett enkelt och bekvämt sätt att betala Dina räkningar till Hjo kommun. 

• Inget köande på bank

• Inga girokuvert att posta

• Ingen risk att missa betalningen

• Ingen avgift

AUTOGIRO innebär att 
- Du ger Din bank tillåtelse att dra pengar från Ditt konto den dag räkningen förfaller

till betalning

- Du får räkningen hem i brevlådan precis som förut, men det står på den att
beloppet kommer att dras från ditt konto

- Du betalar räkningen utan att behöva gå till banken. Det enda Du behöver göra är,
se till att det finns pengar på Ditt konto den dagen räkningen skall betalas

- Den dag räkningen ska betalas, förs pengarna över direkt från Ditt konto till
kommunen.

Ytterligare information om vad Autogiro innebär ser Du på sida 3 ”Villkor för Autogiro”. 

Om Du vill betala Dina räkningar via autogiro skall Du fylla i blankett på sid.2 och skicka till 
adress enligt ovan så ordnar kommunen resten. 

Med vänliga hälsningar 

Ekonomienheten 
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Autogiroanmälan, medgivande 
Medgivande enligt villkor på sida 4 

Jag vill att autogiro skall användas för de räkningar jag får från Hjo kommun 

Uppgifter om betalaren 

För och efternamn 

Adress 

Postadress och ort 

Telefonnummer 

Personnummer 

Bankkonto inkl. clearingnummer (konto som pengarna skall dras ifrån) 

Bankens namn 

Jag godkänner villkoren för anslutning till Autogiro och accepterar reglerna för 
Autogiro  

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Hjo kommun 2019-06-07 
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Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och 
eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter 
gentemot dig som registrerad. 

• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Kommunstyrelsen i 
Hjo kommun

• Personuppgiftsansvarig behöver personuppgifter för att fatta beslut om medgivande om 
autogiro.

• Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på myndighetsutövning.

• De som får ta del av dina personuppgifter är ekonomienheten

• Lagringstiden för personuppgifterna är 7 år enligt BFL.

• Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till eller rättelse av dina 
personuppgifter eller begära begränsning av behandling. Då detta är en myndighetsutövning 
kan du ej begära radering av dina uppgifter

• Hjo kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut
information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.

• Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att 
överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.

• Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina 
personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök www.imy.se för mer information.

• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post 
dataskyddsombud@skovde.se alternativ Skövde kommuns kontaktcenter tel. 0500-49 80 00.

För mer information hur personuppgifter behandlas se https://hjo.se/kommun--politik/paverka/gdpr---
nya-personuppgiftslagen/ 

https://www.imy.se/
mailto:dataskyddsombud@skovde.se
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Villkor för Autogiro 
 
Medgivande om uttag 
Jag medger att uttag får göras från det 
angivna bankkontot på begäran av nämnda 
betalningsmottagare för överföring till denne 
via bankernas automatiska betalningstjänst, 
Autogiro. 
 
Jag ska senast bankdagen före förfallodagen 
ha tillräckligt med pengar på kontot för mina 
betalningar. Jag medger att betalningarna får 
belasta mitt konto i banken enligt bankens 
regler. Banken är inte skyldig att pröva 
behörigheten av eller meddela mig i förväg 
om begärda uttag. Meddelande om gjorda 
uttag för jag på kontoutdrag från banken. 
Medgivandet kan på min begäran överflyttas 
till annat konto i banken eller till konto i 
annan bank. 
 
Bankgirocentralen (BGC) har i uppdrag att 
sköta Autogirorutinen för bankens räkning. 
Jag medger därför att uppgifter ur bankens 
register om kontots nummer och adress får 
sambearbetas med Bankgirocentralens 
uppgifter till ett register. Mitt medgivande 
gäller tills vidare. 
 
Om pengar saknas på kontot 
Har jag inte senast bankdagen före 
betalningens förfallodag tillräckligt med 
pengar på kontot är jag medveten om att det 
kan innebära att betalningar inte blir utförda. 
 
Besked om kommande betalningar 
För att uttag från mitt konto skall få göras ska 
betalningsmottagaren ha sänt meddelande 
(faktura) till mig senast tio (10) dagar före 
förfallodagen. Meddelandet skall innehålla 
uppgift om betalningens belopp och 
förfallodag samt betalningssätt. 
 
Stopp av uttag genom att meddela 
betalningsmottagaren 
Om jag inte medger ett uttag kan jag 
kontakta betalningsmottagaren senast (4) 
bankdagar före förfallodagen och begära att 
uttaget stoppas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Återkallelse av medgivande 
Mitt medgivande gäller tillsvidare. 
Medgivandet uppgör senast fem (5) bank-
dagar efter det att jag skriftligen återkallat 
det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör 
jag det genom att meddela betalnings-
mottagaren. 
 
Bankens godkännande 
Jag accepterar att banken skall godkänna att 
mitt konto kan användas för Autogiro. 
 
Rätten att avbryta mina betalningar via 
Autogiro 
Banken, eller betalningsmottagaren i 
förekommande fall får avbryta min anslutning 
till Autogiro om 
 

✓ Jag inte i rätt tid har tillräckligt 
belopp på mitt konto för mina 
betalningar 

 
✓ Kontoförhållandena förändras 
 
✓ Jag vid upprepade tillfällen stoppar 

betalningar från kontot utan att ha 
välgrundade skäl för det. Även 
betalningsmottagaren får, i 
motsvarande fall, avbryta min 
anslutning till Autogiro. 
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