❑ Ja, jag vill bli månadsgivare till IBRA
Välj det belopp som du vill bidra med:

❏
❏

500 kr/mån
250 kr/mån

❏
❏

150 kr/mån
100 kr/mån

❏

Valfritt belopp ____________ kr/mån 		
(minst 50 kr)

N a mn

A d r es s

postnr

posta d r es s

PERSONNUMMER (10 siffror)

telefo n dagtid

summ a n som sk a d r as va rje m å n a d

ba nk en s n a mn och ort

cle a ring nummer *

kontonummer

und ersk rif t

ORT OCh dat um

Betalningsmottagare: IBRA, Box 15144, 167 15 Bromma. PG: 90 06 18–0
*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontonummer, se kontoutdraget. Föreningssparbanken har ibland fem
siffror, ex. 8327-9XXXXX. Utelämna då 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.

Klipp av och spara!

Tre goda skäl att använda Autogiro

1

Enkelt och ekonomiskt!

Med Autogiro behöver du inte fylla i
blanketter eller stå i kö på posten eller
banken. Med Autogiro sker betalningen
automatiskt den 28:e varje månad utan
avgift.

2

Det är ett tryggt betalningssätt!

Du behöver inte oroa dig för att
glömma inbetalningen. IBRA ser till att
det belopp du uppgett dras automatiskt
varje månad. Vill du stå över ett eller flera
uttag, förändra eller avsluta betalningen
går det naturligtvis att göra när som helst.
Hör av dig till IBRA så ordnar vi det.

3

Det är bra för IBRA!

Registreringen av gåvorna går mycket
fortare med hjälp av Autogiro, vilket gör att
tid kan läggas på annat. Dessutom tryggas
IBRAs missionsarbete genom en jämn tillströmning av gåvor.

Villkor för Autogiro
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. Uttag från
mitt konto får ske på överenskommet datum eller inom en vecka
därefter.

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 Autogirot.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen 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 att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag
genom att ta kontakt med betalningsmottagaren eller banken senast
två dagar före förfallodagen.

IBRA, Box 15144, 167 15 Bromma Tfn: 08-608 96 00 PG: 90 06 18–0 info@ibra.se www.ibra.se

