Autogiromedgivande

Jag fortsätter att vara månadsgivare hos Svenska FN-förbundet och vill ge:
500 kr

250 kr

100 kr

valfritt belopp ______ kr

Jag fortsätter att stödja Svenska FN-förbundets projekt:
Där det bäst behövs

Flicka

Skolmat

Minor

Katastrof (Syrien)

Namn:
E-post:

Personnummer
(krav från Bankgirocentralen):

Bankens namn och ort:
Clearingnummer och bankkonto:
Ditt månatliga bidrag går till FN-förbundets 90-konto (PG 90 05 63-8).

Ort och datum

Underskrift

_____________________ ____________________________
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Svenska FN-förbundet får via Bankgirocentralen göra detta uttag från mitt
bankkonto/personkonto den 29:e varje månad eller närmast följande bankdag. Annars gäller
de övriga villkoren för autogiro nedan. Jag kan när jag vill ändra eller stoppa mitt stöd genom
att ringa FN-förbundet (08-462 25 40) eller min bank.
OBS! Autogiroanmälningar för personer under 18 år måste ha målsmans underskrift.

Villkor för autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst,
Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om
begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken.
Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i
annan bank.
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för
mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens
regler.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter. Om jag i god
tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller
om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Jag
accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att
banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till
Autogirot.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens
räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och
adress får samarbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande
gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen
återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera
uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före
förfallodagen.
Information om PUL (Personuppgiftslagen)
Svenska FN-förbundet lagrar dina personuppgifter i ett register och följer de riktlinjer
som anges i PUL. Uppgifterna, som kan uppdateras, används för att du ska kunna få
aktuell information om oss och vårt arbete. Du kan när som helst tacka nej till att få
utskick från oss och du kan en gång per år kostnadsfritt ta del av personuppgifterna.
Upptäcker du att någon uppgift vi har är fel kontakta oss på 08-462 25 40.
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