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lnformation gällande månadsavgiften
Varje månad ska vi som bor i HSB Brf Masten i Göteborg betala vår avgift.
Avgiften betalas alltid iförskott och senast sista dagen i månaden ska avgiften
vara HSB tillhanda.
Inbetalning sker på något av följande sätt:

o

Via de avier som HSB skickar ut. Avierna skickas kvartalsvis i förskott
med posten. I varje utskick finns avier för de kommande 3 månaderna.

o

Via autogiro. "Ansökan om Autogiro" - blankett medföljer denna
information.

o

Via e-faktura. HSB skickar 3 fakturor kvartalsvis i förskott till din
internetbank.

Tänk på att utebliven inbetalning är skäl till avhysning. Det är din skyldighet att
betala månadsavgiften itid. Detta är lika viktigt som när man bor ien
hyreslägenhet. Betalar man inte sin avgift i tid så kan styrelsen säga upp dig
direkt (det kallas att bostadsrätten förverkas).

Har ni några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta någon av oss
styrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
HSB Brf Masten i Göteborg
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Betalning genom Autogiro och Bankgiro
Medgivandeblankett
Betalningsmottagare
HSB Göteborg
Box 3ll ll
400 32 Göteborg

Betalare
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Person nummer
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Bankkonto som pengarna skall dras ifrån
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Medgivandets omfattning
Aviseringstyp:

Hyresavisering

(flera lagenheter kan anges)

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
betalningsmottågare för betalning till denne på viss
dag ("förfallodagen") via Autogiro.
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas
av betalarens betal{änstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betal$änstleverantör
och Bankgirocentralen BGC AB för administration
av tiänsten.

ningsmottagaren samt betalningsmottagarens betal$änsdeverantör.
Betalaren kan när som helst begära att få tillgang till
eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betal$änsdeverantör.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i
villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaxen.

Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke,
Personuppgifsanswariga för denna personuppgiftsbe- vilket medför att qjånsten i sin helhet arslutas.
handling är betalarens betalpiänsdeverantör, betal-

Underskrift
tlc he tlgii d.l

Oi/ddun

s

*orrrrcrr,,r r.Lr
och

eodtldd villtod

för Aurogio

om. Blekard nr!$. skir6 udd d l@toid.hwN.
thd.El.rin.......................................................

När autogirotjänsten träder i kraft meddelas ni via SMS eller skriftligt.

