Autogiromedgivande
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Sankt Paulsgatan 22 C
118 48 Stockholm

Namn

Organisationsnummer

Personnummer (obligatoriskt)

Medlemsnummer
―

Telefon

Adress

08-32 80 00
E-post

Postadress, ort

ekonomi@kroppsterapeuterna.se
Organisationsnummer

E-post (obligatoriskt)

802410-5788
Telefon dagtid
Kontohavarens bank
Clearingnr*

Bankkontonr el Plusgironr (obs! hela Plusgirokontnr)

Uttag från kontot sker den 26:e varje månad med början fr.o.m. månad:

______________________________
* Clearingnumret, som oftast är fyrsiffrigt, har som funktion att ange det aktuella
bankkontoret och ska alltid anges. Är du osäker på aktuellt clearingnummer så finns
detta vanligen angivet på bankkontoutdrag. Swedbank har oftast fem siffror i
clearingnumret. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6. Har du
personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer.
Jag vill betala med Autogiro till Kroppsterapeuterna. Jag har tagit del av och
godkänner villkoren för autogiro som står angivna nedan.

Ort och datum
Namnunderskrift
Medgivande omfattar medlemsavgift enligt Kroppsterapeuternas stadgar.
Medgivande till betalning via Autogiro/Personkonto
Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto/
personkonto på begäran av Kroppsterapeuterna för betalning
via Autogiro. I december månaddragning görs även uttag för
nästkommande kalenderårs medlemsavgift i förskott.

Jag kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta
Kroppsterapeuterna senast 8 vardagar före förfallodagen, alla
uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken
senast en vecka före förfallodagen. Medgivandet gäller
tillsvidare.

Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av
eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Uttag belastar
mitt konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om
uttag får jag från kontoförande bank. Medgivandet kan på min
begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller
till konto i annan bank.

Vid återkallelse av medgivande kontakta Kroppsterapeuterna
eller kontoförande bank. Medgivandet upphör senast fem
vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank
eller Kroppsterapeuterna tillhanda. Kontoförande bank och
Kroppsterapeuterna har rätt att avsluta anslutningen till
Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/
Kroppsterapeuterna underrättat mig.

För uttag gäller dessutom följande:
Jag ska se till att täckning finns på kontot för betalning på
förfallodagen. Saknas behållning kommer Kroppsterapeuterna
göra ytterligare uttagsförsök under de kommande tre
vardagarna. Information om antalet uttagsförsök lämnas av
Kroppsterapeuterna. Kroppsterapeuterna får begära uttag från
mitt konto på förfallodagen om jag senast åtta vardagar före
förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och
betalningssätt, eller om jag godkänt uttaget i samband med
köp eller beställning av vara eller tjänst.

Kontoförande bank och Kroppsterapeuterna har dock rätt att
omedelbart avsluta min anslutning till Autogiro om jag vid
upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på
förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser
avslutats.
Observera att medlemskapet och betalningsskyldigheten löper
till nästkommande halvårsskifte och måste sägas upp skriftligt i
förskott. Läs mer om uppsägning av medlemskap på vår
hemsida www.kroppsterapeuterna.se
Observera att e-postadress är obligatorisk och måste anges.

