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A L L M Ä N N A  V I L L KO R  FÖ R  AU TO G I R O 
Villkor för bankernas autogiro 
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare, Föreningen Djurens Vänner Skåne fd Malmö, 
för överföring till denne. 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 se till att ha tillräckligt med pengar för min betalning på angivet konto. Jag 
medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankeris regler. 
Uttaget från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter 
•  om jag i god tid före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betal-
ningssätt 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 autogiro. 
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. 
Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får 
samköras med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. 
Detta medgivande gäller tills vidare. Kontakta Djurens Vänner Skåne före den 15:e den 
månad autogirot ska upphöra.

Jag gör mina inbetalningar kostnadsfritt via autogiro. Nedan fyller jag i alla uppgifter, 
samt det belopp jag vill bidra med varje månad. Med min namnunderskrift godkänner 
jag att jag har tagit del av villkoren för betalning via autogiro nedan. 
Jag är också införstådd med att det personnummer jag uppger måste vara kopplat 
till det konto varifrån betalningen ska göras.

AU TO G I R OA N M Ä L A N  O C H  M E D G I VA N D E

Jag har tagit del av villkoren för betalning via autogiro och bekräftar det genom min namnteckning nedan. 
Jag samtycker till att Djurens Vänner Skåne behandlar och sparar mina uppgifter. Djurens Vänner Skåne följer riktlinjerna för GDPR.

Betalningsmottagare är Föreningen Djurens Vänner Skåne (fd Malmö). Mitt bidrag dras automatiskt i slutet av varje kalendermånad från det konto 
jag angivit ovan. Mitt medgivande omfattar endast mitt bidrag som månadsgivare.

S V A R S K O R T  •  S V A R S K O R T  •  S V A R S K O R T

Jag vill visa mitt stöd för djuren och bli 
månadsgivare hos Djurens Vänner SkåneJA!

Namn

Adress

Postnr, ort

Ort och datum

Fyll i alla uppgifter på anmälan. Var vänlig texta tydligt.

Namnteckning

Tel dagtid

o 100 kr/månad
o 150 kr/månad

o 200 kr/månad
o 250 kr/månad

o 300 kr/månad
o Eget belopp  ................ kr  (minst 30 kr/mån)

M I N  M Å N A D S G ÅVA  (kryssa för)
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Bankens namn

Clearingnr.

Kontonr.

Personnr.

Konto där pengarna ska dras.

Skicka blanketten till:

Djurens Vänner Skåne
Flintevångsvägen 233
245 92 Staffanstorp

Tack för ditt stöd!


