
Avtalsvilkor för autogiro. Villkoren i sin helhet hittar du på allente.se/villkor

För snabbast hantering av din autogiroansökan rekommenderar vi att du ansöker  
via din internetbank. 
Du har också möjlighet att ansöka via formuläret nedan, men det innebär längre handläggning. Om du använder formuläret, 
följ instruktionerna här under för hur du fyller i kontonummer och clearingnummer – och tänk på att kontonumret måste 
tillhöra den person som står på abonnemanget. Tjänsten parabol-tv från Allente tillhandahålls av Canal Digital AB.  
Därmed är Canal Digital AB betalningsmottagare – och mottagare av din autogiroansökan.

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 betalningsmot-
tagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren 
samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande be-
handlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmotta-
garens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen Bankgirot AB för administration av 
tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens 
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänst-
leverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av person- 
uppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare informa-
tion om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren 
för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst åter-
kalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Jag har tagit del av och godkänner genom undertecknande Canal Digitals  
avtalsvillkor för autogiro, villkoren i sin helhet finns på allente.se/villkor

Viktigt!   
Huvudägaren av kontot måste alltid stå som kund för abonnemanget. Du måste även uppge hela ditt personnummer för att Bankgirot ska kunna godkänna ditt autogiro. 

 Kundnummer 
 (finns angivet på fakturan)

Namn Personnummer 
 (10 siffror)

Adress E-postadress

Postadress Bank

Bankkontonummer  
(clearing** + kontonummer)

Ja, jag accepterar villkoren för autogiro och 
Canal Digital Sverige AB som betalningsmottagare*

*  Canal Digital AB har organisationsnummer 556039-8306 och bankgironummer 264-9960. 
** I de första fyra rutorna skriver du clearingnumret. Handelsbankens clearingnr. ska alltid börja med 6 (hittar du inte, ange 6000). Personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnr. 
Swedbanks clearingnr. börjar på 8, utelämna den femte clearingsiffran . Har du ett Swedbankkonto som är ett gammalt konto i Föreningssparbanken ska du inte ange clearingnumret 
som börjar på 8. De fyra första siffrorna i kontonumret (7xxx) utgör clearingnumret.

Datum Namnteckning

p

Spara upp till 708 kr/år med autogiro!

KLIPP AV HÄR!

17000010635

FRISVAR

Canal Digital AB c/o Strålfors 

20273445, 110 00 Stockholm

Ansökan om autogiro
Fylls i och postas till adressen till höger.

Clearingnummer Kontonummer

Avtalsvilkor för autogiro. Villkoren i sin helhet hittar du på www.canaldigital.se/villkor.

Gör så här för att teckna autogiro.
1. Fyll i ansökan, ditt kundnummer hittar du på fakturan. 2. Stoppa ansökan i ett kuvert och skriv frisvars-adressen 
på ett kuvert och posta. Inget frimärke behövs, vi betalar portot!

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 angi-
ven betalningsmottagare 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 betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bank-
girocentralen Bankgirot AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansva-
riga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av person- 
uppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare 
information om behandling 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 tjänsten i sin helhet 
avslutas.

Jag har tagit del av och godkänner genom undertecknande Canal Digitals av-
talsvillkor för autogiro, villkoren i sin helhet finns på www.canaldigital.se/villkor.

Viktigt!   
Huvudägaren av kontot måste alltid stå som kund för abonnemanget. Du måste även uppge hela ditt personnummer för att Bankgirot ska kunna godkänna ditt 
autogiro. 

 Kundnummer 
 (finns angivet på fakturan)

Namn Personnummer 
 (10 siffror)

Adress E-postadress

Postadress Bank

Bankkontonummer  
(clearing** + kontonummer)

Ja, jag accepterar villkoren för autogiro och 
Canal Digital Sverige AB som betalningsmottagare*

*  Canal Digital Sverige AB har organisationsnummer 556039-8306 och bankgironummer 264-9960. 
** I de första fyra rutorna skriver du clearingnumret. Handelsbankens clearingnr. ska alltid börja med 6 (hittar du inte, ange 6000). Personkonto i Nordea, 
använd 3300 som clearingnr. Swedbanks clearingnr. börjar på 8, utelämna den femte clearingsiffran . Har du ett Swedbankkonto som är ett gammalt 
konto i Föreningssparbanken ska du inte ange clearingnumret som börjar på 8. De fyra första siffrorna i kontonumret (7xxx) utgör clearingnumret.

Datum Namnteckning

p

Spara upp till 588 kr/år med autogiro!

KLIPP AV HÄR!

17000010635

FRISVAR
Canal Digital Sverige AB c/o Strålfors 
20273445, 110 00 Stockholm

Fyll i och 
posta idag!

 Spara 49 kr
 per faktura

Ansökan om autogiro
Fylls i och postas till adressen till höger.

Clearingnummer Kontonummer

Avtalsvilkor för autogiro. Villkoren i sin helhet hittar du på www.canaldigital.se/villkor.

Låt fakturan betala sig själv. Det tjänar du på!
Det har aldrig varit enklare att spara en extra slant. Anmäl dig för 
autogiro idag och luta dig tillbaka. Fakturan dras automatiskt och du 
slipper tillägget för pappersfaktura. Dessutom  undviker du onödiga 
påminnelseavgifter eftersom fakturan alltid betalas i tid.

Gör så här: 
1. Fyll i ansökan, ditt kundnummer hittar du på fakturan. 
2. Stoppa ansökan i ett kuvert och skriv frisvars-adressen på ett 
 kuvert och posta. Inget frimärke behövs, vi betalar portot!

Är du osäker på hur du fyller i ditt kontonnummer 
läs instruktionerna nedtill på blanketten. 

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 
betalningsmottagare 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 betaltjänstlev-
erantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstlever-
antör och Bankgirocentralen Bankgirot AB för administration av tjänsten. 
Personuppgiftsansvariga 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 information om behandling av personuppgifter i samband med 
betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmot-
tagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför 
att tjänsten i sin helhet avslutas.

Jag har tagit del av och godkänner genom undertecknande Canal Digitals 
avtalsvillkor för autogiro, villkoren i sin helhet finns på www.canaldigital.se/
villkor.

Viktigt!   
Huvudägaren av kontot måste alltid stå som kund för abonnemanget. Du måste även uppge hela ditt personnummer för att Bankgirot ska kunna godkänna ditt 
autogiro. 

 Kundnummer 
 (finns angivet på fakturan)

Namn Personnummer 
 (10 siffror)

Adress E-postadress

Postadress Bank

Bankkontonummer  
(clearing** + kontonummer)

Ja, jag accepterar villkoren för autogiro och 
Canal Digital Sverige AB som betalningsmottagare*

*  Canal Digital Sverige AB har organisationsnummer 556039-8306 och bankgironummer 264-9960. 
**Kontonumret inleds med de fyra första siffrorna i clearingnumret. Har du Swedbank utelämnar du den femte clearingsiffran. Handelsbankens clearing-
nummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. Kontonumret måste tillhöra 
den person som står för avtalet med Canal Digital.

Datum Namnteckning

p

Spara upp till 588 kr/år med autogiro!

KLIPP AV HÄR!

17000010635

FRISVAR
Canal Digital Sverige AB c/o Strålfors 
20273445, 110 00 Stockholm

Avtalsvilkor för autogiro

Låt fakturan betala sig själv. Det tjänar du på!

Det har aldrig varit enklare att spara en extra slant. Anmäl dig för 

autogiro idag och luta dig tillbaka. Fakturan dras automatiskt och 

du slipper tillägget för pappersfaktura. Dessutom  undviker du onö-

diga påminnelseavgifter eftersom fakturan alltid betalas i tid.

Tillägg för pappersfaktura höjs med 4 kr den 1 juni

Den 1 juni höjer vi tillägget för pappersfaktura från 45 kr till 49 kr. 

Med autogiro spar du 49 kr per faktura så ansök redan idag! 

Gör så här: 

1. Fyll i ansökan, ditt kundnummer hittar du på din faktura. 

2. Stoppa ansökan i ett kuvert. Inget frimärke behövs, skriv bara 

frisvars-adressen nedan så betalar vi portot!

3. Posta, så sparar du 49 kr per faktura! 

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 betalningsmottagare 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 

betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

och Bankgirocentralen Bankgirot AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvari-

ga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmot-

tagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna 

genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling 

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 tjänsten i sin helhet 

avslutas.

Jag har tagit del av och godkänner genom undertecknande Canal Digitals avtalsvillkor för 

autogiro, villkoren i sin helhet hittar du på www.canaldigital.se/villkor.

Viktigt!   

Huvudägaren av kontot måste alltid stå som kund för abonnemanget. Du måste även uppge hela ditt personnummer för att Bankgirot ska kunna godkänna ditt 

autogiro. 

 

Kundnummer 

 

(finns angivet på fakturan)

Namn 

Personnummer 

 

(10 siffror)

Adress 

E-postadress

Postadress 

Bank

Bankkontonummer  

(clearing** + kontonummer)

Ja, jag accepterar villkoren för autogiro och 

Canal Digital Sverige AB som betalningsmottagare*

*  Canal Digital Sverige AB har organisationsnummer 556039-8306 och bankgironummer 264-9960. 

**Kontonumret ska inledas med clearingnumret. Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor. Swedbank har ibland fem siffror,  

 ex 8327-9 xxxx. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du  

 personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. Kontonumret måste tillhöra den person som står för avtalet med Canal Digital.

Datum 
Namnteckning

p

Spara upp till 588 kr/år med autogiro!

KLIPP AV HÄR!

17000002328

FRISVAR

Canal Digital Sverige AB c/o Strålfors 

20273445, 110 00 Stockholm

Avtalsvilkor för autogiro

Låt fakturan betala sig själv. Det tjänar du på!

Det har aldrig varit enklare att spara en extra slant. Anmäl dig för 

autogiro idag och luta dig tillbaka i tv-soffan. Fakturan dras au-

tomatiskt och du slipper tillägget för pappersfaktura. Dessutom  

undviker du onödiga påminnelseavgifter eftersom fakturan alltid 

betalas alltid i tid.

Tillägg för pappersfaktura höjs med 4 kr den 1 juni

Den 1 juni höjer vi tillägget för pappersfaktura från 45 kr till 49 kr. 

Ingen stor  höjning men ”Många bäckar små...” så gör slag i saken 

Gör så här: 

1. Fyll i ansökan och klipp av.

2. Ta ett eget kuvert och stoppa i din ansökan. Inget frimärke 

behövs, skriv bara frisvars-adressen nedan så betalar vi portot!

3. Posta, så sparar du 49 kr per faktura! 

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 betalningsmottagare 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 

betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

och Bankgirocentralen Bankgirot AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga 

för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmot-

tagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna 

genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling 

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 tjänsten i sin helhet 

avslutas.

Jag har tagit del av & godkänner genom undertecknande Canal Digitals avtalsvillkor för auto-

giro, villkoren i sin helhet hittar du på www.canaldigital.se/villkor.

Viktigt!   

Huvudägaren av kontot måste alltid stå som kund för abonnemanget. Du måste även uppge hela ditt personnummer för att Bankgirot ska kunna godkänna ditt 

autogiro. 

 

Kundnummer 

 

(finns angivet på fakturan)

Namn 

Personnummer 

 

(10 siffror)

Adress 

E-postadress

Postadress 

Bank

Bankkontonummer  

(clearing** + kontonummer)

Ja, jag accepterar villkoren för autogiro och 

Canal Digital Sverige AB som betalningsmottagare*

*  Canal Digital Sverige AB har organisationsnummer 556039-8306 och bankgironummer 264-9960. 

**Kontonumret ska inledas med clearingnumret. Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor. Swedbank har ibland fem siffror,  

 ex 8327-9 xxxx. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du  

 personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. Kontonumret måste tillhöra den person som står för avtalet med Canal Digital.

Datum 

Namnteckning

p

Spara upp till 588 kr/år med autogiro!

KLIPP AV HÄR!

17000002328

FRISVAR

Canal Digital Sverige AB c/o Strålfors 

20273445, 110 00 Stockholm

Fyll i ansökan, klipp av och skicka den i ett 

ofrankerat kuvert till:  

Viktigt!   

Huvudägaren av kontot måste alltid stå som kund för abonnemanget. Du måste även uppge hela ditt personnummer för att Bankgirot ska kunna godkänna ditt 

autogiro. 

 

Kundnummer 

 

(finns angivet på fakturan)

Namn 

Personnummer 

 

(10 siffror)

Adress 

E-postadress

Postadress 

Bank

Bankkontonummer  

(clearing** + kontonummer)

Ja, jag accepterar villkoren för autogiro och 

Canal Digital Sverige AB som betalningsmottagare*

*  Canal Digital Sverige AB har organisationsnummer 556039-8306 och bankgironummer 264-9960. 

**Kontonumret ska inledas med clearingnumret. Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor. Swedbank har ibland fem siffror,  

 ex 8327-9 xxxx. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du  

 personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. Kontonumret måste tillhöra den person som står för avtalet med Canal Digital.

Datum 

Namnteckning

p

Ansökan om autogiro och spara upp till 540:-/ år!

Avtalsvilkor för  autogiro

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 betalningsmottagare 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 betaltjän-

stleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen Bankgirot AB för 

administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna 

personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, 

betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjän-

stleverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller 

rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens 

betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling 

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 tjänsten i sin helhet avslutas.

Jag har tagit del av & godkänner genom undertecknande 

Canal Digitals avtalsvillkor för autogiro, villkoren finns 

på www.canaldigital.se/villkor.

KLIPP AV HÄR!

17000002328

FRISVAR

Canal Digital Sverige AB c/o Strålfors 

20273445, 110 00 Stockholm

Fyll i ansökan, klipp av och skicka den i ett ofrankerat kuvert till:  

Viktigt!   Huvudägaren av kontot måste alltid stå som kund för abonnemanget. Du måste även uppge hela ditt personnummer för att Bankgirot ska kunna godkänna ditt 

autogiro. 

 Kundnummer 

 (finns angivet på fakturan)

Namn Personnummer 

 (10 siffror)

Adress E-postadress

Postadress Bank

Bankkontonummer  (clearing** + kontonummer)

Ja, jag accepterar villkoren för autogiro och Canal Digital Sverige AB som betalningsmottagare*

*  Canal Digital Sverige AB har organisationsnummer 556039-8306 och bankgironummer 264-9960. 

**Kontonumret ska inledas med clearingnumret. Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor. Swedbank har ibland fem siffror,  

 ex 8327-9 xxxx. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Hande lsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du  

 personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. Kontonumret måste tillhöra den person som står för avtalet med Canal Digital.

Datum Namnteckning

pAnsökan om autogiro och spara upp till 540:-/ år!

Avtalsvilkor för  autogiro

Medgivande till betalning via AutogiroUndertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare 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 betaltjän-stleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen Bankgirot AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjän-stleverantör.Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling 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 tjänsten i sin helhet avslutas.Jag har tagit del av & godkänner genom undertecknande Canal Digitals avtalsvillkor för autogiro, villkoren finns på www.canaldigital.se/villkor. FRISVARCanal Digital Sverige AB c/o Strålfors 20273445, 110 00 Stockholm

Fyll i och posta idag! Spara 45 kr per faktura FRISVARCanal Digital Sverige AB c/o Strålfors 20273445, 110 00 StockholmFyll i och 

posta idag!

 Spara 45 kr

 per faktura

FRISVAR

Canal Digital Sverige AB c/o Strålfors 

20273445, 110 00 Stockholm

Fyll i och 

posta idag!

 Spara 49 kr

 per faktura

Ansökan om autogiro

Fylls i och postas till adressen till höger.

FRISVAR
Canal Digital Sverige AB c/o Strålfors 
20273445, 110 00 Stockholm

Fyll i och 
posta idag!

 Spara 49 kr
 per faktura

Ansökan om autogiro
Fylls i och postas till adressen till höger.

FRISVAR
Canal Digital Sverige AB c/o Strålfors 20273445, 110 00 Stockholm

Fyll i och 
posta idag!

 Spara 49 kr
 per faktura

Ansökan om autogiro
Fylls i och postas till adressen till höger.

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Är du osäker på hur du fyller i ditt kontonnummer?
I de första fyra rutorna fyller du i clearingnumret. Därefter fyller du i 
själva bankkontonumret. Det är viktigt att alla siffror skrivs i en följd, 
utan att lämna en lucka mellan några siffror.

Hur fyller jag i clearingnumret? 
Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du 

inte, ange 6000). Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som 
clearingnummer. Swedbanks clearingnummer börjar på 8, utelämna 
den femte clearingsiffran . Har du ett Swedbankkonto som är ett 
gammalt konto i Föreningssparbanken ska du inte ange clearing-
numret som börjar på 8. Det är de fyra första siffrorna i kontonumret 
(7xxx) som utgör clearingnumret.  

Tänk på att kontonumret måste tillhöra den person som står för avtalet med Canal Digital.

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Är du osäker på hur du fyller i ditt kontonnummer?
I de första fyra rutorna fyller du i clearingnumret. Därefter fyller du i själva 
bankkontonumret. Det är viktigt att alla siffror skrivs i en följd, utan att 
lämna en lucka mellan några siffror.

Hur fyller jag i clearingnumret? 
Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte, ange 

6000). Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer. 
Swedbanks clearingnummer börjar på 8, utelämna den femte clearingsiffran. 
Har du ett Swedbankkonto som är ett gammalt konto i Föreningssparban-
ken ska du inte ange clearingnumret som börjar på 8. Det är de fyra första 
siffrorna i kontonumret (7xxx) som utgör clearingnumret.  

Ansök idag! Spara  59 kr per faktura


