BETALNINGSMOTTAGARE

FRISK & FRI – Riksföreningen mot ätstörningar
Inedalsgatan 5, 112 33 Stockholm
ORGNR

802012-8925 ❚

BANKGIRO

900-0878

ORT

DATUM

KONTOINNEHAVARENS NÄMNTECKNING

NAMNFÖRTYDLIGANDE

JAG HAR LÄST OCH GODKÄNT VILLKOREN FÖR AUTOGIRO

Villkor för autogiro

Autogiroanmälan/Medgivande

Jag medger att uttag med autogiro får göras från ovan angivet konto på begäran av Frisk & Fri för överföring via autogiro. Banken behöver inte pröva behörigheten av eller meddela
i förväg om begärda uttag.

Jag vill stödja Frisk & Fris arbete varje månad med

Meddelandet om uttag får jag på kontoutdraget från banken.
Medgivandet kan på min begäran överﬂyttas till annat konto i
kontoförande bank eller till konto i annan bank.
Jag ska se till att tillräckligt stort belopp ﬁnns på kontot för
betalning senast bankdagen före förfallodagen. Jag medger
att uttaget belastar mitt konto i banken enligt bankens regler. Frisk & Fri få göra uttag via bankgirocentralen den sista
bankdagen varje månad.
Bankgirocentralen har i uppdrag att sköta autogirorutinen för
bankens räkning. Därför medger jag att uppgifter ur bankens
register om kontots nummer och adress får sambearbetas
med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får Frisk
& Fri göra ytterligare två uttagsförsök.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem
dagar efter att jag har återkallat det – antingen skriftligt till
banken eller genom att kontakta Frisk & Fri. Jag kan också
tillfälligt stoppa ett eller ﬂera uttag genom att kontakta Frisk &
Fri eller banken senast två dagar före förfallodagen.
Medgivandet kan avslutas senast två dagar före förfallodagen genom att jag återkallar det hos Frisk & Fri eller banken.
Frisk & Fri eller banken har rätt att avsluta anslutningen till
autogiro om inte tillräckligt belopp ﬁnns på bankkonto vid betalningstillfälle eller bankkonto avslutats.
SKICKA DIN AUTOGIROANMÄLAN TILL

FRISK & FRI – Riksföreningen mot ätstörningar
Inedalsgatan 5, 112 33 Stockholm

300 kr
200 kr
100 kr
kr

.................................

NAMN

FULLSTÄNDIG ADRESS

E-MAIL

PERSONNR

KONTOINNEHAVARES BANK

CLEARINGNR

KONTONR

STORT TACK FÖR DITT STÖD!

