
Namn

Adress

Postadress

Tfn bostad

Mobil

E-post

Mitt personnnummer:

Bankens namn: 

Personkonto anges med cleringnummer 3300. Handelban-
kens clearingnummer kan anges med 6000. Av Swedbanks 
femsiffriga clearingnummer anges de fyra första siffrorna. 

Clearingnummer Bank-/personkonto

Jag har tagit del av villkoren (se ovan) för autogiro 
och medger att det angivna beloppet får dras från 
mitt konto den 28:e varje månad.

Ort och datum

Namnteckning

Ge regelbundet via autogiro

Jag vill ge:

Om du önskar ge till ett specifikt arbete eller 
område, ange det här:

Kryssa i rutan för önskat  
belopp eller fyll i valfritt  
belopp på den streckade linjen.

200 kr/mån

300 kr/mån

500 kr/mån
 .......... kr/mån

VILLKOR FÖR AUTOGIRO
MEDGIVANDE
Jag tillåter Ljus i Öster att göra uttag från 
mitt angivna bankkonto för överföring 
av min gåva via autogiro. Redovisning av 
uttag får jag på mina kontoutdrag från 
banken. Medgivandet gäller också om jag 
får ett annat kontonummer eller om jag 
byter bank.

TÄCKNING
Jag ser till att det finns pengar på kontot 
för att överföringen ska kunna genom-
föras (vanligtvis den 28:e varje månad).

BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken ska godkänna 
att mitt konto kan användas för autogiro.

STOPP AV UTTAG
Jag har rätt att stoppa ett enskilt uttag 
genom att kontakta Ljus i Öster senast två 
vardagar före förfallodagen.

ÅTERKALLELSE AV MEDGIVANDE
Medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill 
återkalla medgivandet gör jag det genom 
att kontakta banken eller Ljus i Öster. Med-
givandet upphör senast fem dagar efter att 
banken/Ljus i Öster har fått min återkallelse.

RÄTTEN ATT SAMBEARBETA 
ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC har i uppdrag 
att sköta autogirorutinen för bankens 
räkning. Jag medger därför att uppgifter 
ur bankens register om kontots adress får 
sambearbetas med Bankgirocentralens 
till ett register för detta ändamål.
----------------------------------------------------
För att Ljus i Östers understödjare ska kunna 
få värdefull information sparar vi givarens 
personuppgifter. Du kan när som helst begära 
att få tillgång till de uppgifter om dig som finns 
hos Ljus i Öster. Vi lämnar aldrig ut uppgifter 
ur adressregistret till någon utanför organisa-
tionen.

Om du har frågor om autogiro, ring Ljus i Öster på 
08 - 564 840 40.

OBS! Om du har ett tidigare autogiro är det viktigt att du 
meddelar om detta autogiro skall ersätta tidigare.

Svarspost
Kundnr: 20188626
171 08 Solna
SVERIGE

Kan sändas 
ofrankerat 

inom Norden. 
Ljus i Öster 

betalar portot.

Ett praktiskt sätt att ge regelbundet är att använda autogiro. Det gör du genom att fylla i 
detta autogiromedgivande och sedan drar banken den bestämda summan varje månad.  
Om du  känner någon annan som behöver en blankett för medgivande hittar du dem på vår 
hemsida eller så kan du kan höra av dig till oss så skickar vi en blankett till personen.


