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BETALA ENKLARE MED AUTOGIRO! 
 
Det innebär att medlemsavgiften dras från ditt banklönekonto den 28:e varje månad. 
Bankgirocentralens autogiro samarbetar med alla banker.  
 
Om du idag betalar dina räkningar med Posten eller med Privat- eller Sparbanksgiro, slipper du dessa 
avgifter när du ansluter dig till autogiro. Du riskerar inte heller att komma efter med avgiften. Det enda 
du måste göra är att se till att det finns pengar på kontot senast en dag före dragningen sker. Om det 
inte skulle gå att dra medlemsavgiften får du ett inbetalningskort från förbundet efter ett par veckor. 
 
Vill du betala din avgift via autogiro? Fyll i och skicka in nedanstående medgivandeblankett.  
Du kommer att få information från Fastighetsanställdas Förbund när vi börjar att dra avgift. 
 
Har du frågor – ring 08-696 11 50 så berättar vi mera. 
 
För andra medlemsärenden, kontakta ditt regionkontor. 
Vänliga hälsningar     
 
FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 
www.fastighets.se  
 
 
 
        
 
Klipp här 



 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
 

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO MEDGIVANDE 
Betalningsmottagare: Fastighetsanställdas Förbund 

 

BETALARUPPGIFTER: 

 

 

 
KONTOUPPGIFTER 

  Personkonto  

 Annat konto 

Bankens namn Kontonummer 

 

  

   
Jag godkänner villkoren för anslutning till autogiro 

och accepterar reglerna (se nedan).                              

 

 

  

Medlemmens namn 

 Clearingnr  (4 siffror) Kontonr (1-10 siffror) 
 
                         

Ort och datum 
 

 _________________________________________________  
Namnteckning – medlem 
 
 _____________________________________________________  

Namnförtydligande 

 
 _____________________________________________________  

Förfallodag den 28:e varje månad 

Önskemål om senare startmånad: 

Personnummer  (10 siffror) 
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Medgivande till betalning via Autogiro  
 
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven 
betalningsmottagare för överföring till denne via bankens 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 kontouppdrag från banken. 
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. 
 
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter 
- om  jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och 
betalningssätt, 
eller 
- om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. 
 
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att 
banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogiro. 
 
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag 
medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får 
sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. 
 
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. 
 
 
 
 
Medgivandet skickas till 
 
FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 
Box 70 446 
107 25 Stockholm 


