MEDGIVANDE OM AUTOGIRO

Betala enkelt med autogiro

FRISVAR
Civilekonomerna
Medlemsregistret
Svarspost
Kundnummer 110576400
110 04 Stockholm
Sverige
(Frankera ej kuvertet)

Med autogiro dras pengar från ditt konto per automatik istället för
att du betalar avgiften manuellt. Du slipper besväret med
räkningarna, och du riskerar inte att missa din inbetalning.
Om du v ill ansluta dig till autogiro, fyll i och skicka in detta formulär
så är du garanterad korrekt inbetalning v arje månad.

Personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer

C/O

Postadress

Postnummer

Telefon, bostad

Telefon, mobil

E-post

Autogiro för medlemsavgift
Clearingnummer

Kontonummer

Jag godkänner att Civilekonomerna drar medlemsavgift från ovanstående konto

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Box 4720 1 116 92 Stockholm
Tel 08-556 912 00 1 Fax 08-556 912 01
Epost: registret@civilekonomerna.se
www.civilekonomerna.se

Namnförtydligande

Ort

Hantering av personuppgifter
Civilekonomerna har åtagit sig att tillvarata sina medlemmars intressen rörande
anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätt och övriga intressefrågor enligt förbundets
stadga. De uppgifter du lämnar till Civilekonomernas medlemsregister kommer att
användas till detta ändamål. Det innebär att uppgifter om ditt medlemskap kommer att
lämnas till företag som administrerar utskick av material och information från
förbundet, till den som administrerar arbetsmarknadsförsäkringar, till
skattemyndigheten, till de försäkringsbolag där medlemskapet har betydelse för
försäkringsvillkoren m fl.

Villkor för betalning genom autogiro (fullmakt)
Jag medger att Civilekonomerna via bankernas automatiska betalningstjänst Autogiro
tar ut min medlemsavgift från det konto jag har angivit. Banken är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av gjorda
uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan flyttas till annat konto i
samma eller annan bank om jag begär detta hos banken. Det nya kontonumret ska
anmälas till Civilekonomerna.
Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt belopp tillgängligt på kontot.
Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter under
förutsättning att Civilekonomerna i förväg aviserat mig om belopp, förfallodag och
betalningssätt. Denna avisering görs första gången uttag ska ske och därefter vid varje
ändring av uttagsbeloppet.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att
banken och Civilekonomerna har rätt att avbryta min anslutning till Autogiro.
Bankgirocentralen, BGC, har i uppgift att sköta Autogirorutinen för bankens räkning.
Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får
sambearbetas med BGCs uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Det upphör vid utgången av den kalendermånad då
återkallelse gjorts hos Civilekonomernas kansli. Om jag inte accepterar ett visst uttag
ska jag senast den 12:e i aktuell månad meddela detta till Civilekonomernas kansli.
Alternativt kan jag stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta banken senast två
dagar före förfallodagen.

