Autogiroanmälan, medgivande
Betalningsmottagare

Föreningen
Forever Families
för Sydafrika
Bankgironr

Org.nr

5086-1327

817606-9659

Betalare, Namn och fullständig adress

Kontoinnehavarens bank

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
(Clearingnummer*, 4 siffror + kontonummer)

Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr
(10 siffror)

Välj belopp och frekvens nedan
Från mitt konto ska
200 kr
300 kr
……… kr
(valfri summa)
dras
varje månad (28:e)
var tredje månad (28:e mars, juni, sept, dec)

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se
kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327-9XXX. Utelämna då femte
siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hittar du inte
det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300.

Du som anmäler dig till autogiro kan också, om du vill, betala
medlemsavgiften via autogiro. Den dras den 28 mars varje år.
För medlemsavgiftens storlek hänvisas till årsmötesbeslut.
Kryssa i nedan om du vill detta.
Från mitt konto ska även
medlemsavgiften till föreningen dras 28 mars.

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står på sid 2.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.
Ort och datum

Underskrift (obligatorisk uppgift)

……………………………………………………..
Behåll denna del för din egen skull
De pengar som kommer in via autogiro går oavkortat till de projekt som föreningen driver
genom utvecklingssamarbetet med Sydafrika. Beslut om projekt tas på föreningens årsmöte.
För mer information om aktuella projekt se hemsida www.foreverfamilies.nu.
Jag har gett medgivande till _______________ kr per __________________
och det kommer att dras från mitt konto den 28:e.
Du kan när som helst förändra ditt autogirobelopp eller avsluta hela autogirot genom att meddela
detta till kassor@foreverfamilies.nu.

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för
betalning via Autogiro. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler.
Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto
i kontoförande bank eller till konto i annan bank.
För uttag gäller dessutom följande:
Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen
– om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker
för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får
omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.
Betalaren kan stoppa
– ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen,
– alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta banken eller
betalningsmottagaren och medgivandet upphör senast fem vardagar efter detta.

