Bankgirot: bankgiro.se

Autogiroanmälan medgivande till kontonummer

Betalningsmottagare

Betalare

Namn

Namn

BK Astrio
Fullständig adress

Fullständig adress

Knut Petersväg 27
Postnummer

Postnummer

30241
Ort

Ort

Halmstad
organisationsnummer

Person- / organisationsnummer (10 siffror)

849200-0099
Bankgironummer

Bank

505-9530
Alla fält är obligatoriska

Konto (Clearingnummer + kontonummer)

Medgivande till betalning av Autogiro
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.

e-mail

Ort datum

Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett
kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se
kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de fyra första
siffrorna i kontonumret.

Betalarens underskrift

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnas i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänsteleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för
administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren samt 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.

Jag beställer följande paket för hemleverans vecka 5, 22, och 39 till adress:
Antal Paket (inte balar)
Paket 1 =2 bal Lamb toa 1 bal Lambi hushåll. Kostnad per paket 550 kronor
Paket 2 = 2 bal Serla toa 1 bal Serla hushåll. Kostnad per paket 500 kronor
Paket 3 = 3 bal Lambi toalettpapper.
Kostnad per paket 550 kronor
Paket 4 = 3 bal Serla toalettpapper.
Kostnad per paket 550 kronor
Betalarens ex
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