Betala din fackföreningsavgift via Autogiro
Med Autogiro kan du alltid vara lugn att räkningen betalas i rätt tid. Betalningen överförs automatiskt
från ditt bankkonto till oss utan att det kostar dig något extra, samma dag som avgiften förfaller till
betalning.
Vill du betala via Autogiro i fortsättningen behöver du bara läsa igenom villkoren som du finner på
baksidan och skicka din ifyllda Autogiroanmälan längst ned. Månaden efter vi får ditt svar kommer
avgiften att dras på autogiro.
Sänd in medgivandet i ett kuvert till oss. Du behöver inte sätta på frimärke - vi betalar portot.
Adress:

Livsmedelsarbetareförbundet
FRISVAR
30717003
110 01 Stockholm

Så här fungerar Autogiro hos Livsmedelsarbetareförbundet
Medgivande/betalningar
Så snart din Autogiroanmälan har inkommit till oss kommer uppgifterna att stämmas av med din bank
och därefter får du en bekräftelse från din bank.
Skulle det av någon anledning inte finnas täckning på kontot vid autogirodragningen på förfallodagen
kommer vi att skicka ut en påminnelse som måste betalas in manuellt, dvs påminnelsen dras inte via
Autogirot.
Bekräftelse av betalning
Att avgiften är betald bekräftas i kontoutdraget från din bank.
Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta förbundet på telefon 08-796 29 00.
Med hälsning
LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET

Autogiroanmälan

Alla uppgifter är obligatoriska

Betalningsmottagare

Medlems personnummer

Livsmedelsarbetareförbundet
Organisationsnummer 802002-1062

Bankgironummer 333 – 4133

Observera att kontot som medger autogiro ska
tillhöra kontoinnehavaren

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro
(anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren).

-

Kontoinnehavarens bank

Underskrift av kontoinnehavare
*Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
(Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

–
Namnförtydligande
Personnummer om kontoinnehavare är
annan än sökande/medlem

Ort och datum

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem
siffror, ex 8327-9XXXXX. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar
du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer.
Skriv ut

Rensa formulär

Autogiroanmälan – Medgivande till betalning via Autogiro Privat
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska
betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller
meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på
kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto
i banken eller till konto i annan bank.
Jag ska 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. Om täckning saknas på kontot är jag medveten om att ett
inbetalningskort kommer att sändas till mig.
Uttag från mitt konto får ske den 28e varje månad eller närmaste vardagen efter den.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt
att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avsluta min anslutning till
Autogirot.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att
jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också
stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken
senast två bankdagar före förfallodagen.

