Liite 2
AUTOGIRO-HYVÄKSYNTÄ Muuta

1 (2)

Autogiromedgivandet gäller följande tjänster:
Lomakkeella jättämiänne tietoja tullaan käyttämään
tarpeellisten tietojen hankkimiseksi lapsi- ja
nuorisohallinnolle voidaksemme antaa teille sen
palvelun, johon teillä on oikeus. Käsittelemme
henkilötietoja tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Suoraveloituksen (autogiro) hyväksyntä koskee vain
palveluja:
● Lasten päivähoito ● Kotipalvelu ● Ruokakorvaus ● Hälytin
Tililtä veloitetaan summa vain laskun vastaanottajan ilmoittamasta
palvelusta. Esimerkki 1: Sinulla on lasten päivähoito ja hälytin,
tällöin veloitetaan ilmoitetulta tililtä vain lasten päivähoito- ja
hälytinmaksut. Esimerkki 2: Sinulla on vain lasten päivähoito,
tällöin vain lasten päivähoitomaksu veloitetaan ilmoitetulta tililtä.

Vaihe 1: Laskun vastaanottaja
Etunimet ja sukunimi
Kännykkänumero

Henkilönumero
Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen tieto)

Vaihe 2: Maksaja (tilin omistaja)
Pankki

Clearing- ja tilinumerot*

Osoite

Postiosoite

Etunimet ja sukunimi (jos eivät ole samat kuin laskun vastaanottajalla)

Henkilönumero (jos ei ole sama kuin laskun
vastaanottajalla)

Kännykkänumero tai sähköpostiosoite (jos ei ole sama kuin laskun vastaanottajalla)
*Pankkitili, jolta summa veloitetaan, ts. clearingnumero (tavallisesti 4 numeroa) sekä tilin numero.

Haluan maksaa Järfällan kunnalle suoraveloituksella (autogiro). Olen saanut tiedoksi ja hyväksyn ilmoitetut säännöt.
Katso sivu 2.

Vaihe 3: Maksajan allekirjoitus (tilin omistaja)
Paikka ja aika
Maksajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Järfällan kunta täyttää
Nimi: Järfälla kommun, Redovisningsenheten

Organisaationumero: 212000-0043

Postiosoite: 177 80 Järfälla

Pankkisiirtotilin numero: 5346-5506

Skicka in blanketten till:
Kommunledningskontoret
Redovisningsenheten
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress
Riddarplatsen 5 Jakobsberg
Telefon
08-580 285 00

Mejladress
kontakt@jarfalla.se
Webbplats
www.jarfalla.se
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Suoraveloituksen hyväksyntä (Autogiro Privat)
Hyväksyn täten, että ilmoitettu maksun vastaanottaja saa veloittaa maksuja ilmoitetulta pankkitililtä siirrettäviksi hänelle
itselleen pankkien automaattisella suoraveloituspalvelulla, Autogiro.
Pankilla ei ole mitään velvollisuutta tarkistaa pyydettyjen veloitusten valtuutusta eikä tiedottaa minulle etukäteen niistä.
Saan tiliotteella tiedot tehdyistä veloituksista.
Tämä hyväksyntä voidaan pyynnöstäni siirtää jollekin toiselle pankin tilille tai tilille jossakin toisessa pankissa.
Minulla pitää viimeistään viimeisenä pankkipäivänä ennen eräpäivää olla tarpeeksi katetta tilillä maksujeni
suorittamiseksi. Hyväksyn, että veloitukset saavat rasittaa pankissa olevaa tiliäni pankin sääntöjen mukaisesti.
Veloitukset tililtäni voidaan suorittaa eräpäivänä tai viikon sisällä siitä:
*jos olen hyvissä ajoin ennen eräpäivää saanut tiedon summasta ja eräpäivästä tai
*jos olen hyväksynyt veloituksen tavaran tai palvelun oston tai tilauksen yhteydessä.
Hyväksyn, että pankin tulee hyväksyä, että tiliäni voidaan käyttää suoraveloitukseen (Autogiro) sekä että pankilla ja
maksun vastaanottajalla on tietyissä tapauksissa oikeus lopettaa suoraveloitus (Autogiro) -palveluni.
Bankgirocentralen BGC AB:llä on tehtävänä hoitaa suoraveloitusrutiineja (Autogirorutinen) pankin laskuun. Hyväksyn sen
vuoksi, että pankin rekisteristä saatavia tietoja tilinumeroista ja osoitteista voidaan muokata yhdessä
Bankgirocentralenin tietojen kanssa rekisteritiedoiksi.
Hyväksyntäni on voimassa toistaiseksi. Hyväksyntä päättyy kymmenen päivää sen jälkeen kun olen kirjallisesti
peruuttanut sen pankissa tai maksun vastaanottajalle. Voin pysäyttää yhden tai useampia veloituksia ottamalla
yhteyden maksun vastaanottajaan tai pankkiin viimeistään kaksi pankkipäivää ennen eräpäivää.
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