BLI MÅNADSGIVARE
Ge strategiskt
Ett kontinuerligt givande ger oss möjligheten
att arbeta långsiktigt!
Du bestämmer själv vilken summa du vill
ge, och den dras automatiskt från ditt
konto varje månad, fram till det att du vill
ändra eller avsluta ditt autogiro.
Gåvan används där den bäst behövs i
equmenias arbete, både nationellt och
internationellt.

Medgivande till betalning via Autogiro Privat

Medgivande för autogiro
Gåvogivare

□

Ändring av tidigare insänt medgivande

Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postadress
E-post
Församling eller förening, ort

Församlingsnr (ej obligatoriskt)

Bankens namn
Bankkontonummer (clearingnr + kontonummer)

Jag vill ge:

kr/månad

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till
denna 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.
Uttaget 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 sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter
till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat den
hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen.

Jag vill att Equmeniakyrkan varje månad överför angivet totalbelopp. Beloppet ska överföras från mitt konto den
sista bankdagen i månaden tills vidare. Betalningsmottagare är Equmeniakyrkan, som sedan distribuerar gåvan
vidare till equmenia.
Jag godkänner villkoren för anslutning till Equmeniakyrkans autogiro och accepterar de villkor för autogiro som
återges på baksidan av denna handling.
De uppgifter jag angett kommer att behandlas elektroniskt för internt bruk.

Blanketten skickas portofritt till:
Equmeniakyrkan, SVARSPOST 20615584, 167 20 Bromma

Namnunderskrift

Datum

