Abonnera enkelt med månadskonto!
Så här fungerar det!
HB:s månadskonto knyts till ditt vanliga lönekonto eller det bankkonto som du använder för
dina vardagliga utgifter. (Det kan inte vara ett
konto som är knutet till bankbok.)
Innan vi kan lägga upp autogiro/månadskonto
måste vi få ett skriftligt meddelande på bifogad blankett. Avgiften dras i förskott den 28:e
varje månad. Om den 28:e infaller på en lördag eller helgdag dras beloppet närmast följande bankdag. Eventuella prisförändringar
meddelas via annons i Haparandabladet minst
en månad i förväg.
Om det skulle saknas pengar på ditt konto
görs försök att dra beloppet upp till en vecka
senare. Om det fortfarande saknas pengar på
kontot kommer din prenumeration att avbrytas
och eventuell kvarvarande kostnad att skickas
som en räkning till dig.

Månadskonto gäller tills vidare. Skulle du vilja
avbryta abonnemanget eller den automatiska
överföringen meddelar du oss senast tre veckor före nästa betalningstillfälle. Om du byter
konto meddelar du din bank.
Månadskonto är tillsvidareabonnemang. Som
autogirokund förbinder du dig att betala tidningen i minst 6 månader.
Eventuella prisändringar kommer att meddelas
minst en månad i förväg genom annonsering i
Haparandabladet.
Har du några frågor kring månadskonto är du
välkommen att kontakta oss på
Haparandabladets abonnemangsavdelning,
0922-280 04.

Vik här och tejpa ihop ytterkant

Medgivande till betalning genom månadskonto
Betalningsmottagare:

Betalare:
Namn och fullständig adress

Bankgironr

Organisationsnr

Bg 355-0464

556299-0811

Telefonnummer:
E-postadress:

Kontoinnehavarens bank

*Bankkontonummer som pengarna ska dras ifrån (clearingnummer + kontonummer)

Kontoinnehavarens personnr/organisationsnummer: (ifylles alltid)

Jag vill betala via månadskonto och har tagit del av och godkänner
villkoren för anslutning.
Ort och datum

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget från din bank eller ring din bank och fråga.
Swedbank har ibland fem siffor, exempelvis 8327-9XXXXX, utelämna
då den femte siffran (i detta exempel 9). Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det, ange 6000). Har
du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.

Underskrift (måste skrivas under)

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Haparandabladet
SVARSPOST
950074300
953 20 Haparanda

