MED E-LEGITIMATION KAN DU OCKSÅ BLI MÅNADSGIVARE PÅ SALT.EFS.NU/MANADSGIVARE

JAG VILL BLI MÅNADSGIVARE
till Salt – barn och unga i EFS

Jag vill varje månad vara med och bära verksamheten i Salt – barn och unga i EFS med

 100 kronor


 200 kronor

 500 kronor



kronor

			

Jag vill gärna ha boken Korsfäst konung av Timothy Keller (värde ca 200kr) som tack-gåva
för att jag blir ny givare till Salt. (Erbjudandet gäller till 2015-12-31)

NAMN:

TELEFONNUMMER: 		

ADRESS:

POSTNR:

		

ORT: 			
MITT PERSONNUMMER:

E-POST: 		

-

Genom Salts månadsgivande skall EFS riks via autogiro dra angivet belopp den 28:e varje månad från detta konto:
BANKENS NAMN:

CLEARINGNUMMER:

BANK-/PERSONKONTO:

Personkonto anges med clearingnummer 3300. Handelsbankens clearingnummer kan anges med 6000. Av Swedbanks
femsiffriga clearingnummer anges de fyra första.

Genom min namnteckning bekräftar jag att jag har tagit del av de allmänna villkoren (se nedan)
för betalning via autogiro.

ORT OCH DATUM		

NAMNTECKNING

SÄNDS TILL SALT, BOX 23001, 750 23 UPPSALA
VILLKOR FÖR MÅNADSGIVANDE VIA AUTOGIRO
MEDGIVANDE
Jag går med på att EFS å Salts vägnar får göra
uttag från mitt angivna bankkonto för överföring av min gåva via autogiro. Redovisning av
uttag får jag på mina kontoutdrag från banken.
Medgivandet gäller också om jag får ett annat
kontonummer eller byter bank.
UPPRÄKNING ENLIGT KPI
Jag accepterar att mitt månadsgivande räknas
upp enligt konsumentprisindex. Uppräkningen
sker i januari varje år och ökningen avrundas till
hela kronor.
TÄCKNING
Jag ska se till att det finns pengar på kontot för
att överföringen ska kunna göras (vanligtvis

den 28:e varje månad).
BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken skall godkänna att
mitt konto kan användas för autogiro.
STOPP AV UTTAG
Jag kan enkelt stoppa ett enskilt uttaggenom
att kontakta EFS senast två bankdagar före
förfallodagen.
ÅTERKALLELSE AV MEDGIVANDE
Mitt medgivande gäller tills vidare. Om jag vill
återkalla ett medgivande gör jag det genom
att kontakta banken eller EFS. Medgivandet
upphör senast fem dagar efter attt baken eller
EFS fått min återkallelse.

RÄTTEN ATT SAMBEARBETA
ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC AB har i uppgift att
sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag
medger därför att uppgifter ur bankens register
om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.
För att Salts understödjare ska kunna få värdefull
information, till exempel genom tidningen Budbäraren, sparar vi de personuppgifter som givaren själv
lämnar till oss. Du kan när som helst begära att få
tillgång till de uppgifter om dig som finns hos Salt.
Salt lämnar aldrig ut uppgifter ur adressregistret till
någon utanför organisationen.

