
Kontoinnehavarens namn

Betalning enligt hyresavtalnr (objektsnr)

Hyresgästens namn (om annan än betalaren)

Kontoinnehavarens bank

Adress

*Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Sparbanken har ibland fem siffror, ex 8327-9 XXXXX. Utelämna då den 
femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6. Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.

E-post

Lägenhetens adress

Personnr.

Personnr.

Bankkonto (Clearingnr* och kontonummer 

Betalare

Medgivandets omfattning

Hyresgäst

Medgivande om autogiro Betalning av hyra via autogiro

Betalningsmottagare
Anders Bodin Fastigheter AB
Bankgiro 5310-3644

Betalare Hyresgäst (om annan än betalaren)

Ort, datum Ort, datum

Namnförtydligande Namnförtydligande

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Anders Bodin Fastigheters policy för personuppgiftsbehandling. 
Information finns publicerad på www.andersbodin.se.

Anders Bodin Fastigheter AB 
Box 15227 
167 15 Bromma

Telefon: 08-445 96 50
E-post: office@andersbodin.se

www.andersbodin.se

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro samt att hyresavier skickas med e-post.



Kontoinnehavarens namn

Betalning enligt hyresavtalnr (objektsnr)

Hyresgästens namn (om annan än betalaren)

Kontoinnehavarens bank

Adress

*Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Sparbanken har ibland fem siffror, ex 8327-9 XXXXX. Utelämna då den 
femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6. Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.

E-post

Lägenhetens adress

Personnr.

Personnr.

Bankkonto (Clearingnr* och kontonummer 

Betalare

Medgivandets omfattning

Hyresgäst

Medgivande om autogiro Betalning av hyra via autogiro

Betalningsmottagare
Anders Bodin Enskild Firma
Bankgiro 996-6300

Betalare Hyresgäst (om annan än betalaren)

Ort, datum Ort, datum

Namnförtydligande Namnförtydligande

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Anders Bodin Fastigheters policy för personuppgiftsbehandling. 
Information finns publicerad på www.andersbodin.se.

Anders Bodin Enskild Firma
Box 15227 
167 15 Bromma

Telefon: 08-445 96 50
E-post: office@andersbodin.se

www.andersbodin.se

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro samt att hyresavier skickas med e-post.
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