Autogiroanmälan, medgivande

Ifylld blankett skickas per post till betalningsmottagaren
Betalningsmottagare

Betalare

Namn*

Namn*

Fullständig adress*

Fullständig adress

Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm

Organisationsnummer (10 siffror)*

Personnummer (10 siffror)*

Bankgironummer

Betaltjänstleverantör (bank)*

802002-7218

5613-3119
* Markerade uppgifter är obligatoriska

Konto (Clearingnummer+kontonummer)*
Medlemsnummer
Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor
eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget.
Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret.

Anslut dig till Autogiro!
Med autogiro är det enkelt och bekvämt
att betala fackföreningsavgiften
- anslut dig redan idag.
Autogiro förenklar både för dig och för
Kyrkans Akademikerförbund.
Administrationen på förbundskansliet
förenklas avsevärt med autogiro och det
medför att vi kan hålla nere vår
administration och därmed avgifterna.

Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då
femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska
alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i
Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer:
Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea
där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de
fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea:
Clearingnummer = 9960.

Ort och datum*
Betalarens underskrift*

Du betalar din avgift månadsvis i efterskott.

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro.
Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag.
Jag medger att uttaget får belasta mitt konto enligt bankens regler.
Jag skall senast dagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar.
Meddelande om gjorda betalningar får jag på kontoutdrag från banken.
Mitt medgivande gäller tills vidare.
Jag samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av
betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör
och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.
Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande, vilket medför att uppdraget i sin helhet avslutas.

