Anslut dig till autogiro!
Med autogiro är det enkelt och bekvämt att betala fackföreningsavgiften. Har du inte redan automatisk bankgiroinbetalning-anslut dig
redan idag.
Autogiro förenklar både för dig och för Kyrkans Akademikerförbund. Administrationen på förbundskansliet förenklas avsevärt med
autogiro, vilket gör att vi kan hålla nere våradministration och därmed avgifterna. Även för dig som medlem kan det vara en fördel med
att betala avgiften månadsvis i efterskott istället för kvartalsvis i förskott.

Medgivande till betalning via Autogiro Privat
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via banker
nas automatiska betalningstjänst,Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av el lermeddela mig i förväg om begärda ut
tag. Meddelande om gjorda uttag fårjag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i ban
ken eller till konto i annan bank.
Jag skall senast bank.dagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får be
lasta mitt konto enligt bankens regler.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter
om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller
• om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara ellertjänst.
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 Autogiro-rutinen 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 bank.dagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmotta
garen eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bank.da
gar före förfallodagen.
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