
Enklare att betala hyran
E-faktura
Autogiro



Med autogiro överförs din hyra automatiskt från ditt konto 
till ÖBO varje månad. Du kan välja om överföringen ska 
ske den 22 eller den sista bankdagen i månaden.

PENGAR PÅ KONTOT – ALLT KLART!

Du får som vanligt hyresavin i din brevlåda 8–10 dagar 
före förfallodagen. Allt du behöver göra då är att se till att 
det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen, 
alternativt dagen före sista bankdag i månaden. På ditt 
kontoutdrag ser du en bekräftelse på betalningen. 

Autogiro fungerar via de flesta banker. Kontrollera gärna 
med ÖBO om du är osäker.

OBS! Meddela alltid ÖBO vid byte av bank eller bank-
konto, så att hyran att dras från rätt konto.

ENKELT ATT AVBRYTA

Vill du av någon anledning avbryta den automatiska över-
föringen lämnar du besked till oss fyra bankdagar före för-
fallodagen. Vi stoppar då överföringen.

VILL DU ANSLUTA DIG?

Fyll i anmälningsblanketten. Skriv under, vik på mitten, 
tejpa och skicka den till ÖBO. Vi bjuder på portot. Du 
kan också lämna den i receptionen på Fredsgatan 20 A. 
Beroende på när i månaden du lämnar in blanketten tar 
det 4-6 veckor innan autogirot är igång. Det ser du genom 
att inbetalningskortet är makulerat och att pengarna istället 
dras från ditt konto. Banken skickar dig också ett medde-
lande om att din beställning av autogiro gäller. 

Har du frågor, kontakta ÖBO, telefon 019-19 42 00.

Du som bor hos ÖBO kan få din hyra som e-faktura. Allt 
som krävs är att du  ansluter dig till din banks Internet-
betalning. 

Banken via Internet skickar kontinuerligt mejl till ÖBO
med uppgifter om de kunder som vill få sin hyresavi via 
e-faktura. Du behöver alltså inte själv kontakta ÖBO.

VILL DU VETA MER ELLER PROVA HUR     

E-FAKTURA FUNGERAR? 

Besök din banks hemsida.           

E-faktura Autogiro 



Personuppgifter
sökande

FörnamnEfternamn

Räkningsadress

Postnummer Postanstalt

Telefonnummer/mobiltelefonnummer dagtid

Person/organisationsnummer

Anmälan 

Betalnings- 
uppgifter

Ort

Betalningsmottagare: ÖrebroBostäder AB
Organisationsnummer: 556334-8449

Bank

Clearingnummer* Kontonummer

Personkonto

Postgironummer

*Fråga ditt bankkontor om du är osäker på clearingnumret. 

Undertecknad betalare medger härmed att uttag får göras 
från det angivna kontot på begäran av ÖrebroBostäder 
AB, för överföring till bolaget. Postgirot/bankgirot är inte 
skyldigt att pröva behörigheten av begärda uttag. Uttag 
redovisas på kontoutdrag.
   Undertecknad betalare förbinder sig att hålla tillräckligt 
belopp tillgängligt på angivet konto dag före förfallodag 
alternativt dagen före sista bankdagen i månaden samt de 
tre påföljande dagarna. I de fall sista bankdag infaller på 
en fredag görs överföringen redan på torsdagen.
   Undertecknad accepterar att PG/BG godkänner att ovan-
stående konto kan användas för autogiro. ÖBO är skyldigt 

att i god tid före uttaget underrätta betalaren om betalning-
ens belopp och förfallodag. ÖBO ska vid anfodran återbetala 
belopp som felaktigt överförts från betalarens konto.
   Om betalaren inte medger ett visst uttag ska ÖBO underrät-
tas senast fyra bankdagar före förfallodagen. Detta medgi-
vande gäller då tillsvidare och upphör fem dagar efter att det 
återkallats hos ÖBO.

Villkorstext för autogiro

Jag godkänner villkoren för anslutning till autogiro.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Jag vill att min hyresräkning från ÖrebroBostäder AB betalas genom autogiro.

Betalningsdag
22:a Sista bankdagen i månaden



Porto betalt
Sverige

ÖrebroBostäder AB

Svarspost 
Kontonummer 7001-06-800
708 00 ÖREBRO

Vik pappret på mitten.

Tejpa här


