Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas
belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar
före första förfallodagen. Därefter meddelas endast förändringar av beloppet.

betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar
betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av
betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt
genomförs.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl
00.01 på förfallodagen. Saknas täckning på kontot när månadsavgiften dras kommer beloppet att tillföras nästkommande månads uttag. Saknas täckning under tre månader i rad
kommer medlemmen att strykas som medlem. Hen kan då
välja att betala hela årsavgiften och kvarstå som medlem.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta
antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före
förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen
före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan
innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett
enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som
helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om
återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte
genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara
betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen
före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren
har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning
till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har
haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det
konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte
bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt
att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med
de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör
och betalaren.

Reumatikerförbundet skyddar dina personuppgiter (GDPR)
För att skydda din integritet följer Reumatikerförbundet Dataskyddsförordningen. De uppgifter du uppger på denna blankett
lagras och endast ett fåtal personer med särskild behörighet har tillgång till dem. Besök oss på reumatiker.se om du vill läsa mer
i vår integritetspolicy. Du kan också kontakta Reumatikerförbundets dataskyddsombud - ring 08-505 805 00 eller skicka ett mail
till dataskydd@reumatiker.se. Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen - besök datainspektionen.se.

Klipp eller riv här!

Frankeras ej
Mottagaren betalar
Portot

Tejpa här

Reumatikerförbundet
SVARSPOST
20273013
110 06 Stockholm

Tejpa här

Medgivandet skickas till:

Vik här

Medgivande för autogiro
För att vi ska kunna dra din gåva från ditt konto, behöver vi
ditt medgivande. Fyll i svarskortet nedan och skicka det till
oss. Reumatikerförbundet betalar portot.
Med vänliga hälsningar
Reumatikerförbundet
Har du frågor om att bli månadsgivare via autogiro? Kontakta oss via givarservice@reumatiker.se, telefon till 08 - 505 805 00 eller reumatiker.se.

Villkor för autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras
genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare
angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för
betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”)via Autogiro.
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter
som lämnats i detta medgivande behandlas av betalningsmottagaren, betalarens/betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av
tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalningsmottagaren samt betaltjänstleverantörerna. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång
till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta sin
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling
av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas
i villkoren för medlemskapet. Betalaren kan när som helst
återkalla sitt samtycke.
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs
från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren.

För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att
denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom
ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank ) godkänna
att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda
uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som
gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om
uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet
kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos
betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän
helgdag.
Fortsättning villkor

Klipp eller riv här!

Ja! Jag vill bli månadsgivare via autogiro
Namn

Jag vill skänka		

Adress

E-post

Postnr		

kronor per månad.

Ort

Personnummer

Värvad av

Bankens namn
Clearingnr 			

Kontonummer					

Undertecknad (kontohavaren) medger att uttag får göras från angivet bankkonto. Uttaget görs den 27:e varje månad eller
nästkommande vardag om den 27:e är en helgdag.
Ort och datum :
Kontohavarens underskrift:
Som månadsgivare via autogiro hjälper du oss att hålla nere våra administrativa kostnader.
Stort tack för att du stödjer oss!

