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- ett enkare sätt att ge -

Tejpa här

Anslut dig till FTM-Missions Autogiro redan idag!

Medgivande till betalning via 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.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före
förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar.
Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i
samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant
fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om
belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet
och/eller beställningen. Genom undertecknandeav 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. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda.
Förklaring kontonummer*
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.
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.

Du kan anmäla dig på följande sätt:

Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information
från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

1. Fyll i, riv av och vik ihop talongen, tejpa ihop i kanten och posta. Inget frimärke behövs.
2. Lägg anmälan i ett kuvert, adressen finns på andra sidan. Glöm inte frimärket!
3. Besök vår hemsida! Där kan du fylla i samma uppgifter, så sköts allt elektroniskt.

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

4. Via din Internetbank.

Medgivande för autogiro

-

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.

Namn

Personnummer (10 siffror)

Adress

Telefon

Postnummer			

Ort

Ja, jag/vi vill få nyhetsbrev
via e-post i fortsättningen.

(går också att göra via hemsidan)

E-post (för utskick av bekräftelse, i annat fall skickas det per post)

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör 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.

Bankens namn
Konto (clearingnr + kontonummer)*

Fördelning
Alternativ A: det enkla alternativet

behövs!
Där gåvan bäst

Jag låter FTM-Mission fritt
disponera min gåva.

Belopp som dras
från ditt konto

Behovet av Ditt stöd är större än
någonsin! Har du möjlighet att öka
Din månatliga gåva något? Kanske
kan du avvara ytterligare 50 eller
100 kronor per månad.

Alternativ B: det individuella alternativet

Förklaring Namnteckning**
Betalaren 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 personuppgiftbehandling
är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när
som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör.
Ytterligare information om behandling av personuppgifter i
samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i
avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst
återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet
avslutas.

Texta tydligt!

Gåvogivare

Jag vill fördela min gåva så här:
Östeuropeiska
Bibelskolan

Ek. understöd
past./evan.

+

Löftenas Barn

+

Moldavien
Bröd
Matpaket

F.d. Gatubarn

+

Fyll i belopp för varje område du vill ge gåvan till så ser vi till
att fördela efter ditt önskemål.

Klipp här!

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs
från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För
att betalaren ska kunna betala viaAutogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får
initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut)
godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska go känna betalaren som användare av Autogiro.

+

Annat, skriv i
rutan nedan

+

Belopp som dras
från ditt konto

=

Annat:

Jag vill att FTM-Mission varje månad överför angivet totalbelopp. Beloppet ska överföras från mitt konto den sista
bankdagen i månaden tills vidare. Betalningsmottagare är FTM-Mission. Jag godkänner villkoren för anslutning till
FTM-Missions autogiro och accepterar de villkor för autogiro som återges i denna handling. De uppgifter jag angett
kommer att behandlas elektroniskt för internt bruk.

Datum			

Namnteckning**

Skriv ut

