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Betalningsmottagare Betalare 

Namn* Namn* 

Fullständig adress* Fullständig adress 

Organisationsnummer (10 siffror)* Person-/organisationsnummer (10 siffror)* 

Bankgironummer Betaltjänstleverantör (bank)* 

* Markerade uppgifter är obligatoriska Konto (Clearingnummer+kontonummer)* 

Betalar-/kundnummer 

Medgivande till betalning via Autogiro 

Undertecknad (”betalaren”), medger att 
betalning får göras genom uttag från angivet 
konto eller av betalaren senare angivet konto, på 
begäran av angiven betalningsmottagare för 
betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”)
via Autogiro. 

Ort och datum* 

Betalarens underskrift* 

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. 

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor 
eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. 
Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. 
Swedbank 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). Personkonto i 
Nordea där kontonumret 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.

Ifylld blankett skickas per post till betalningsmottagaren



Immanuelsförsamlingen, org.nr 846000-1467 
Köpenhamnsvägen 3, 217 43 Malmö 

 

Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer 
 
 

Tilldelat kundnummer (personnummer)  
 

Betalare lämnar dessutom följande uppgifter: 
 

Telefonnummer  
Mailadress  

  
Jag medger att följande belopp dras varje månad från 
ovan angivet bankkonto, kronor: 

Kronor: 

  

Jag medger att ovan angivet dras varje månad följande 
datum som anges i rutan: Den 28:e  

 
Jag har tagit del av och godkänner bifogade villkor för avtal 
om månadsbetalning av årskort 

 

  
Ort  

 
Datum för underskrift (åååå-mm-dd):  

  
Namnunderskrift 

 
Ditt namn textat 

 



Immanuelsförsamlingen, org.nr 846000-1467 
Köpenhamnsvägen 3, 217 43 Malmö 

 

Villkor för autogiroanmälan gällande månadsbetalning på en frivillig gåva till 
Immanuelsförsamlingen, Malmö. 
Detta är ett underlag till blanketten ”Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer”. 
Du har möjlighet att ge en gåva till Immanuelsförsamlingen med ett belopp som dras varje månad från 
ditt bankkonto via autogiro. Det krävs att du har fyllt 18 år och har ett bankkonto som står i ditt namn 
och kan användas för autogiroöverföring.  
 
Avtal med Immanuelsförsamlingen om ett månadsgivande tecknas av dig som betalare genom att du 
undertecknar blankett ”Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer”. 
 
Avtalet är giltigt från det att Immanuelsförsamlingen har registrerat avtalet hos Bankgirocentralen. 
Registrering kräver följande uppgifter som skall kunna styrkas:  
betalningsmottagaren Immanuelsförsamlingen med angivande av bankgironumret 159-3052  

- dina fullständiga person- och adressuppgifter,  
- dina telefon- och mobiltelefonnummer samt  
- din betaltjänstleverantör (bank) och ditt kontonummer (clearingnummer + kontonummer), 
- det belopp som skall dras varje månad 
- det datum (den 28:e) som pengarna skall dras från ditt bankkonto  

 

Vad innebär det att du undertecknar blanketten och träffar avtal med 
Immanuelsförsamlingen? 
Genom undertecknandet har du träffat ett avtal med Immanuelsförsamlingen som gäller tills vidare, 
fram till dess att någon av parterna (du eller Immanuelsförsamlingen) väljer att avsluta det. Varje 
månad, den 28:e, kommer ett belopp att dras från ditt bankkonto, ett belopp som du själv valt genom 
avtalet. Immanuelsförsamlingen kommer själv aldrig att justera beloppet utan att du som betalare har 
initierat detta.   

Avsluta avtalet 

Avtalet gäller tills vidare. Om du önskar avsluta ditt månadsgivande via autogiro ska du kontakta 
Immanuelsförsamlingen via mail; ekonomi@immanuel.nu 
Vi måste ha fått information om, och bekräftat att vi fått informationen om avslutandet senast fem 
bankdagar innan nästa betalning ska ske. 

Byta belopp 

Om du önskar byta gåvobelopp för ditt autogiro krävs att ett nytt avtal tecknas mellan dig och 
Immanuelsförsamlingen. Detta måste göras senast fem bankdagar innan nästa betalning ska ske. 

 
Tack! 
Genom att du ger en månatlig gåva till församlingen så möjliggör det en ökad kontroll över våra 
gåvointäkter som också gör att vi bättre kan planera vår verksamhet. Immanuelsförsamlingens vision 
är att leda människor till Jesus och hjälpa varandra att följa Honom i allt, och med hjälp av din gåva 
ska vi göra allt vi kan för att sträva mot detta.  
På våra församlingsmöten presenteras löpande hur ekonomin ser ut, och där har du också möjlighet 
att vara med och påverka. För att få information om församlingsmöten och andra delar av 
verksamheten kan du vara med på våra mailutskick. Maila då till post@immanuel.nu Om du önskar 
information på annat sätt än mail, kontakta någon av pastorerna som hjälper dig vidare. 
 
Gud välsigne dig!  

mailto:post@immanuel.nu
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Allmänt om Autogiro 

Allmänt 

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av Betalnings-
mottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till 
betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens 
betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och 
betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. 
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om 
begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. 
Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran 
överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. 

Definition av bankdag 
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan 
allmän helgdag. 

Information om betalning 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta 
bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende 
flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast 
åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband 
med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren 
om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom underteck-
nandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalnings-
mottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. 

Täckning måste finnas på kontot 
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på 
kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på 
förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. 
Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök . 

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) 
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före 
förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av 
betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen 
stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalnings-
mottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. 

Medgivandets giltighetstid, återkallelse 
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta 
betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att 
stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före 
förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid 
den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. 

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att 
avsluta anslutningen till Autogiro 
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att Betalnings-
mottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens 
anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallo-
dagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att 
betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta 
betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör 
och betalaren. 
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