Vänsterpartiet Malmö
vmalmo.se

Anmälan om autogirogåva
Tillsammans skapar vi ett starkt vänsterparti som gör skillnad. Genom att teckna dig för
en autogiro dras valfri summa från ditt konto varje månad. Summan kan vara stor eller
liten, alla bidrag är viktiga. Autogirot fortsätter så länge som du vill. Det finns ingen uppsägningstid. Om du vill avsluta autogirot meddelar du partiföreningen eller din bank.
Jag medger att ________ kronor dras från mitt konto den 27e i varje månad.
Signatur: 		

_______________________________

Namnförtydligande:

_______________________________

E-post:			

_______________________________
Ifylld blankett skickas till Vänsterpartiet Malmö, Nobelvägen 51, 214 33 Malmö.
Du måste också fylla i dina uppgifter på autogirots medgivandeblankett nedan.

Autogiroanmälan,
medgivande till kontonummer
Datum
2014-01-07

Betalningsmottagare

Betalare

Namn*

Namn*

Fullständig adress*

Fullständig adress

Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51
214 33 Malmö

Person/organisationsnummer (10 siffror)

Person/organisationsnummer (10 siffror)*

846001-6622
Bankgironummer

5434-4015

*Markerade uppgifter är obligatoriska
Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet
konto eller av betalaren senare angivet konto eller från det konto som är anslutet till
angivet bankgironummer, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till
denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.
Ort och datum*
Betalarens underskrift*

Betaltjänstleverantör*
Konto (Clearingnummer + kontonummer)*
Betalar-/kundnummer

Cleraringnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning
hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är cleraingnumret de första
fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8257-9 XXXXXX.
Utelämmna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid
börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonummret är
samma som ditt personnummer: Clearingnummer - 3300 - ÅÅMMDDXXXX, Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra
första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna
genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i
avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

