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upprätta och ge framtidstro,
varje månad!
Till skillnad från många andra problem i världen går lepra att besegra. Antalet leprasjuka minskar
år från år. Lösningar finns, mer resurser behövs! Att ge via autogiro innebär att pengarna går dit
behoven är som störst för tillfället och garanterar långsiktighet i arbetet. Och är smidigt och enkelt
för dig. Tack för att du är med och förvandlar liv!
Jag vill bli månadsgivare med (ringa in det alternativ du väljer):

500 kr/mån 300 kr/mån 150 kr/mån ..... kr/mån
Namn:
Adress:
Postnummer:				Ort:
Tfn (ifall vi har några frågor):
				
Personnummer:
Bankens namn och ort:
Clearingnummer: 			Banknummer:
Jag har läst villkoren på baksidan och medger att uttag får göras från angivet bankkkonto på begäran av Lepramissionen för överföring av min gåva via autogiro.
Ort och datum				Namnteckning

Jag tar gärna emot uppdateringar om arbetet (några ggr/år) eller frågor via epost.
Epost:

Villkor för autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av Lepramissionen
för överföring av min gåva via autogiro. Meddelande av uttag får jag på kontoutdrag
från banken.
Banken är inte skyldig att pröva behörighet av eller meddela mig i förväg om begärda
uttag. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till
konto i annan bank.
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för
mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Har jag inte senast bankdagen för betalningens förfallodag tillräckligt med
pengar på kontot är jag medveten om att det kan innebära att betalningar inte blir
utförda. Om betalningen ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt
bankens gällande regler, för den skuld som uppstått. Om pengar inflyter kan överföringen göras senare inom en vecka.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att
jag skriftligt meddelat detta till banken ellet Lepramissionen. På samma sätt kan jag
stopp ett eller flera överföringar till Lepramissionen genom att meddela två bankdagar
före förfallodatum.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för autogiro, samt
att banken och Lepramissionen i vissa fall har rätt att 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 adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.
Ränta på kontot i min bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min
bank tillämpar.

