
Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer

BETALNINGSMOTTAGARE 
Föreningens namn 
HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby 

Föreningens organisationsnummer (10-siffror) 
714800-2087 

Adress 
c/o Renew Service AB, Box 2018 

Postnummer,  Postadress 
194 02 Upplands Väsby 

BETALARE (*Markerade uppgifter är obligatoriska) 
Namn* 

Adress* Postnummer, Postadress* 

Person- /organisationsnummer* Din bank* 

Clearingnummer* Kontonummer* 

Betalar- /kundnummer (Fylls i av Renew) 

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se 
kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327-
9XXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det 
ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearing = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. 
Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i 
kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960 

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA 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 

Ort och datum* 

Betalarens Underskrift* 

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 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.  

Gäller from nästa aviseringperiod (när det står ”makulerad på avin” kommer beloppet dras via autogiro)

Postas till: 
Renew Service AB, Box 2018, 194 02 Upplands Väsby 




