Möjligheternas Hus Hässleholm
Vallgatan 10, 281 31 Hässleholm
0760-13 11 18
info@mojligheternashus.nu
www.mojligheternashus.nu
Org.nr. 802529-2684
Bankgiro: 5467-3199

Du behövs! Tillsammans kan vi göra skillnad!
Genom att bli månadsgivare via autogiro kan du hjälpa oss att hjälpa andra.
Varför autogiro?
1. Genom ditt autogirobidrag kan vi räkna med ditt stöd och planera vårt arbete.
2. Tillsammans minskar vi på administrationen.
3. Du kan när som helst ändra stödbeloppet genom att kontakta föreningen eller din bank.
Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer
Jag vill vara med!
Jag vill stödja med

100 kr

200 kr

Valfritt belopp:_______ kr

Namn:
Gatuadress:
Postnr:

Postadress:

Telefon:
E-mail:
Bank:
Kontonr:

Clearingnr*

Personnr 10 siffror (krav från Bankgirocentralen)
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.
Datum:

Namnunderskrift:

Varmt tack för att du valt att stödja Möjligheternas Hus Hässleholm!

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.
För ytterligare information, se www.bankgirot.se.

*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.

Du kan så klart också alltid ge en gåva via Swish på nummer 123 062 76 79!
Varmt tack för din gåva!

