Betal regningen på en enkel måte,
med AvtaleGiro og/eller eFaktura
* Med AvtaleGiro blir regningene dine betalt automatisk på forfall.
* Du blir varslet om trekket og beløpets størrelse minimum 7 dager før belastningen skjer.
* Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften.

Nyhet fra
kommunen!
Nå kan du betale regningene
fra kommunen med eFaktura
- enten alene eller i
kombinasjon med
AvtaleGiro.

* Har du nettbank og ønsker å betale regningene selv, kan du ta i bruk eFaktura.
* Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett i nettbanken.
* For å inngå avtale går du inn i nettbanken, finner fram til "eFaktura" og registrerer de opplysningene du får
beskjed om. Når du får spørsmål om ditt eFakturareferansenummer finner du det på fakturaen du har mottatt.
Du kan også kombinere AvtaleGiro og eFaktura. Da vil belastningen bli utført på forfallsdato med AvtaleGiro, og eFaktura m/spesifikasjon
av fakturaen vil fungere som varsel for betalingen. Du vil motta varsel per e-post når eFakturaen er tilgjengelig i din nettbank. For
kombinasjonen må du fylle ut svarkupongen for AvtaleGiro + inngå eFaktura avtale i nettbanken.
Med vennlig hilsen Hvaler kommune
PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr 10.000,- for å ta høyde for eventuelle fremtidige prisjusteringer.
Du vil uansett aldri bli belastet for mer enn det faktiske beløpet.

automatisk betaling av faste regninger
JA TAKK! Jeg ønsker å betale til Hvaler kommune med AvtaleGiro

Beløpsgrense per trekk

Hvis maks beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr 10.000,per trekk. Du vil uansett aldri bli belastet for mer enn det faktiske
fakturabeløpet.
KID
Jeg ønsker ikke å
Beløpsgrense
KID nummer for AvtaleGiro (17 siffer) finner du på fakturadelen fra kommunen.
motta varsel i forkant per trekkmåned
(registrer tallene fortløpende uten bruk av tab-tast)
av betalingen

Mottakers konto: 7050 06 18955
Avtale
(kryss av de tjenestene du
ønsker å betale med AvtaleGiro)

Kom. avgifter

Kr

Husleie

Kr

Pleie-/omsorg

Kr

SFO/barnehage

Kr

Belast mitt konto nr:
Navn:
Adresse:
Post nr/sted:
Hvaler kommune, Storvn. 32, 1680 Skjærhallen

Sted/dato

Underskrift
Send svarkupongen til banken din eller BBS: BBS, AvtaleGiro svarkuponger, 0045 Oslo

Skriv ut skjema

