Välj att betala din hyra med autogiro!
Du som har Plusgirots egna konton, Föreningssparbanken, Nordea, Handelsbanken,
SEB, Länsförsäkringar Bank, ICA Banken eller Skandiabanken kan begära autogiro för
din hyra till Skebo.
Enkelt och pålitligt
Autogiro är det absolut enklaste sättet att betala sin hyra.
Du behöver inte göra någonting annat än att se till att det
finns pengar på kontot. Sedan går allt helt automatiskt och
räkningen betalas på förfallodagen.
Det här kommer att hända
Vi anmäler ditt konto för autogiro. Plusgirot gör en
likviditetsprövning och godkänner. Omkring två veckor före
förfallodagen kommer hyresavin till dig. På den kommer
det stå att betalningen sker via autogiro. Allt du behöver
göra är att se till att det finns pengar på ditt konto innan
förfallodagen. Betalningen görs automatiskt. Av postens eller
bankens kontoutdrag framgår det att räkningen är betald.

Så här anmäler du dig
Det är enkelt att anmäla sig till autogiro. Så här gör du:
1. Läs igenom informationen här på anmälningsblanketten noga.
2. Fyll i blanketten. Glöm inte att underteckna.
OBS! Skriv personnummer. Tänk också på att du måste stå
som huvudman på det konto du väljer för autogiro.
3. Skicka in blanketten till:
Skebo, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå
4. Inom 2–3 veckor är anslutningen till autogiro klar.

Naturligtvis går det att stoppa en betalning med autogiro.
Kontakta banken eller Plusgirot senast fem vardagar före
förfallodagen om betalning av någon anledning inte ska ske.

Anmälningsblankett/medgivande till Plusgirots autogiro
Betalningsmottagare: Skebo, Skelleftebostäder AB
Organisationsnummer: 556060-4810
Bankgironummer:
417-9891
Jag önskar att mina räkningar från Skelleftebostäder AB, för nedan angivet personnummer, betalas via autogiro.
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Kundnummer hos Skelleftebostäder AB (finns på ditt hyreskontrakt)

Bank-/Plusgironummer eller bankkontonummer*

Kontoförande bank

*Bankkontonummer inleds med fyra siffror som anger bankens clearing-/kontonummer. Är du osäker, fråga din bank.

Jag godkänner villkoren för anslutning till Plusgirots autogiro och accepterar angivna regler.
Ort och datum

Namnteckning

Skicka blanketten till: Skebo, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå. Eller maila till: info@skebo.com

