
 

 NordicLife Förvaltning AB 
Ingela Gathenhielms gata 3 
421 30 Västra Frölunda 

 

 
 
 

Avisering av hyra/avgift
 
För att undvika pappersavisering och värna om miljön aviserar vi 
personuppgifter, kryssa i valt betalningsalternativ
du även fylla i dina bankuppgifter. Vänligen 
 
Dina personuppgifter 

 
Hyresvärd/Bostadsrättsförening  
 
Namn     
 
Personnummer    
 
Gatuadress    
 
Postnummer och postort   
 
Lägenhetsnummer   
 
E-postadress    
 
Telefon / mobil    
 
Betalningsalternativ 1: E-post 

 
 Jag väljer betalningsalternativ 1: e-post och har fyllt min e
 PDF-fil i ett mail varje kvartal. 
  
Betalningsalternativ 2: E-faktura 

 
 Jag väljer betalningsalternativ 2: e-faktura
 bank. 
 

Betalningsalternativ 3: Autogiro 
 
 Jag väljer betalningsalternativ 3: autogiro och fyller i mina bankuppgifter nedan.
 angivet konto i månadsskiftet varje månad
 
Kontohavarens bank   
 
Clearingnummer och bankkontonummer 
 
Betalningsmottagare   
Organisationsnummer   
Bankgironummer    
Autogiromedgivande   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Datum   .............................................. 

 

 

 

  

Telefon: 031 – 704 45 20 

Avisering av hyra/avgift 

och värna om miljön aviserar vi med e-post, e-faktura och med autogiro
betalningsalternativ och skicka/maila blanketten till oss. Om du väljer alternativ 

Vänligen skriv/texta tydligt!  

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

post och har fyllt min e-postadress ovan. Inbetalningsavierna bifogas sedan som en 
 

faktura och väljer/anmäler mig till "NordicLife Förvaltning" när jag loggar in på min 

: autogiro och fyller i mina bankuppgifter nedan. Betalningen 
i månadsskiftet varje månad. Om jag fyllt i min e-postadress ovan får jag avi

.............................................................................................................

.............................................................................................................

NordicLife Förvaltning AB på kundens uppdrag. 
556686 - 6140 
Enligt avi. 
Jag medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på

tagare för betalning via autogiro. Jag samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta 
medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgifts
ansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren 
samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till 
eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare informa
tion om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas
avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att 
tjänsten i sin helhet avslutas. 

Underskrift   ............................................................................

E-post:         support@nordiclife.se 
Hemsida:            www.nordiclife.se 
 

och med autogiro. Vänligen fyll i dina 
blanketten till oss. Om du väljer alternativ 3: autogiro måste 

........................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Inbetalningsavierna bifogas sedan som en 

och väljer/anmäler mig till "NordicLife Förvaltning" när jag loggar in på min 

etalningen sker sedan automatisk  från 
får jag avi-kopia på mail. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Jag medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven betalningsmot

ling av personuppgifter som lämnats i detta 
medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgifts-   
ansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren 

rantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till 
att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare informa

av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i 
avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att 

........................................................................................................... 


