Ansökan till autogiro för bredband och telefoni
Bahnhof tackar dig för att du valt en säker internetoperatör. Med autogiro får du även säkrare betalning.
Pengarna överförs automatiskt från ditt konto samma
dag som fakturan förfaller. Autogirot blir verksamt
efter att ditt medgivande godkänts av oss samt av
din bank, vilket kan ta upp till 5 veckor. Du kan se på
fakturan när autogiro aktiverats.
Vänligen fyll i blanketten, signera och skicka till:
Bahnhof Unipessoal LDA
Box 930
781 29 Borlänge
Du kan även aktivera autogiro direkt i din
internetbank! Det går ofta betydligt snabbare.

alt. scanna in/ta foto med smartphone och
mejla till ekonomiprivat@bahnhof.se.
Alla fält är obligatoriska! Texta tydligt.

Abonnemangsinnehavare
Kundnummer hos Bahnhof (finns på din faktura)

Förnamn och efternamn

Kontouppgifter
Kontoinnehavarens bank

Kontoinnehavarens personnummer

Kontonummer

Clearingnummer

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkonto, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, t ex 8327-9xx
xxx. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har
du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer.

Godkännande
Kontoinnehavarens godkännande
Ort/Datum

Underskrift		

Namnförtydligande

Abonnemangsinnehavarens godkännande (om annan än ovan)
Ort/Datum

Underskrift		

Namnförtydligande

Betalningsmottagare
Mottagare

Bankgironr

Organisationsnummer

Bahnhof Unipessoal LDA, Box 930, 781 29 Borlänge

5136-5088

50951-9636

Undertecknad (”betalaren”) medger att betalning får göras
genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare
angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare
för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via
autogiro.
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, betalningsmottagaren samt
Bahnhof Unipessoal LDA
Box 930
781 29 Borlänge

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren
kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse
av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör.
Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket
medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

www.bahnhof.se
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Fax: 08-555 771 97

