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Hyran för en lägenhet ska betalas i förskott, en månad i taget. På din hyresavi står 
vilket datum hyran ska vara betald. Genom att använda dig av tjänsterna e-faktura eller 
autogiro kan du förenkla hyresinbetalningen. 

Betala hyran i tid - det lönar sig 
En för sent inbetald hyra kan leda till att du 
får en betalningsanmärkning och i värsta fall 
blir av med ditt hyreskontrakt. Dessutom 
blir du debiterad följande kostnader: 

Någon vecka efter förfallodatum skickas ett 
inkassokrav från AllboHus samarbetspartner 
Intrum Justitia. Då debiteras du 180 kr i 
avgift för kravet. När du fått ett inkassokrav 
ska du omgående betala det eller ta kontakt 
med Intrum Justitia. 

Betalar du inte nu går ärendet vidare till 
Kronofogden. Beroende på hur länge 
ärendet är kvar debiteras du olika kostnader. 
680 kr är grundavgiften, vid utslag debiteras 
ytterligare 600 kr och vid en eventuell 
avhysning debiteras du sedan Kronofogdens 
kostnader för att verkställa avhysningen. 
Du kan läsa mer om avgifterna  på 
Kronofogdens hemsida. 

Jag kan inte betala hyran i tid 
Om du av någon anledning inte kan betala 
din hyra i tid en månad måste du kontakta 
AllboHus ekonomiavdelning. Det är viktigt 
att kontakten tas innan förfallodatumet. 

E-faktura 
Med e-faktura slipper du pappersavin och 
får istället varje faktura levererad till din 
internetbank. I internetbanken kan du se 
fakturan och godkänna den för betalning. 
Anslutning sker direkt i din internetbank 
och tjänsten är kostnadsfri. Välj länken för 
AllboHus och du kommer  vidare till vår 
anmälningssida samt formulär. 

Autogiro 
Autogiro är en kostnadsfri service som innebär 
att din hyra dras automatiskt från ditt konto 
varje månad. Med autogiro kan du vara säker 
på att hyran betalas i tid, det enda du behöver 
se till är att det finns pengar på kontot vid 
förfallodatum. Du ansluter dig till autogiro 
direkt i din internetbank. 

Extra avgift 
Från september 2019 kommer det tas ut en 
fakturaavgift om 20 kr per pappersavi. Anslut 
till E-faktura och autogiro för att slippa extra 
avgifter. 

Undvik betalningsanmärkningar 
En betalningsanmärkning gör att du kan 
få problem med att: 

Låna pengar på banken Få jobb 

Byta bostad Teckna försäkringar 

Handla på avbetalning Teckna abonnemang 

0472-145 15 info@allbohus.se www.allbohus.se 
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