
Autogiroanmälan 
– medgivande

Skickas till Östra Smålands kommunalteknikförbund  
c/o Hultsfreds kommun, Ekonomikontoret, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 13 85, 24 13 84, 24 13 91 

Kontoinnehavare 
Namn Personnummer 

Bostadsadress (gata, box etc.) Telefon (även riktnummer) dagtid 

Postnummer och postort Telefon (även riktnummer) bostaden 

Kundnummer 

Kontoinnehavarens bank 
Bank 

Clearingnummer Bankkontonummer 

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor och som står först innan kontonumret. 
Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327-9xxxx. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens 
clearingnummer börjar alltid med 6. Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. Personkonto 
i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer, clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. 
Plusgirokonto i Nordea, clearingnummer = 9960. 

Underskrift Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Undertecknad (”betalaren”), medger att 
betalning får göras genom uttag från angivet konto eller bankgironummer av betalaren senare angivet konto eller 
från det konto som är anslutet till angivet för betalning till denne på viss dag (”förfallodag”) via Autogiro. 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens 
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen 
BGC AB för administration av tjänsten. 
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmotta-
garen, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rät-
telse av personuppgifterna genom att kontakta betalrens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behand-
ling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalnings-
mottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. 

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen:  
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse om uppgifterna är felaktiga. 
Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 00 00. 
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