KLM
Kristna Läkare och Medicinstudenter

Autogiroanmälan, medgivande
Jag vill bli regelbunden givare via autogiro och ge min gåva

Varje månad

Varje år

Jag vill ge:

50 kr

100kr

250kr

350kr

500kr

Valfrit belopp ......................kr
Om inget annat anges räknas bidraget också som medlemsavgift för innevarande år.
Om det endast avser prenumeration av tidskriften Ars Medicina, makeras det här
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnr

Telefon

Ort

Mobil

E-post

Personnummer

Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkonto, se kontoutdraget – Swedbank har ibland fem siffror, ex
8327-9XXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hitta du inte det ange
6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummmer.

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står på baksidan.
(Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren)

Underskrift:
Ort

Namn

Skicka in blanketten per post till KLM:s kassör:
Marc Schickel
Herrebrogatan 46
60380 Norrköping

Underskrift

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, den benämnda betalare, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av
angiven betalningsmottagaren för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto
enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank.
Medgivandet kan på betalaren begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i
annan bank. För uttag gäller dessutom följande:

Godkännande
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen, den första vardagen in
varje månad eller den första vardagen på året.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfalllodagen. Om
kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet
uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Betalaren kan stoppa
-ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast fem vardagar före förfallodagen
-alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen

Medgivandetes giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att
kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar
efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom.
Kontoförande bank och 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 megivnadet avser avslutats.

Frågor skickas via epost till KLM:s kassör Marc Schickel: marcschickel@web.de

