
Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras
från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betal-
ningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande
bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela
betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betala-
rens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande
om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet
kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i konto-
förande bank eller till konto i annan bank.

För uttag gäller dessutom följande:

Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens
konto på förfallodagen
– om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått

meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,
eller

– om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller
beställning av vara eller tjänst.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på
kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen
inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmot-
tagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande
vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information
om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.

Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
– ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren

senast två vardagar före förfallodagen,
– alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta

banken senast två vardagar före förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla
medgivandet gör betalaren det genom att kontakta konto-
förande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upp-
hör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit konto-
förande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren
att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att
avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att
kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betala-
ren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har
dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till
Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft
tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto
som medgivandet avser avslutats.

* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
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•Tack för att du vill bidra till Israels Vänners abete för Guds land och folk - Israel.
•Glöm inte att läsa igenom reglerna för autogiro här ovan.
•Glöm inte att sätta på frimärke innan du postar anmälan.
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Namn och fullständig adress

Ort datum

Underskrift (obligatorisk uppgift)

Betalningsmottagare

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se
kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då
femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6
(hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som
clearingnummer.B
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Betalningsmottagarens e 1

Autogiroanmälan, medgivande

Betalare

Betalarnummer/Kundnummer

Kontoinnehavarens bank

Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står på baksidan.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

*Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

OrganisationsnrBankgironr

Namn och fullständig adress

Ort datum

Underskrift (obligatorisk uppgift)

Betalningsmottagare

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se
kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då
femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6
(hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som
clearingnummer.B
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Betalningsmottagarens ex 1

Autogiroanmälan, medgivande

Betalare

Betalarnummer/Kundnummer

Kontoinnehavarens bank

Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står på baksidan.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

*Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

OrganisationsnrBankgironr

klipp

Vi i Israels Vänner har genom alla understödjare  
under många år haft förmånen att vara med och hjälpa 
det judiska folket. Vi hjälper människor i behov av understöd både i världen i stort men 
också i ett det demokratiska landet Israel – som ständigt står i en andlig kamp och som 
fysiskt är omgiven av länder utan demokrati som inte skräder sina ord i sitt hat och 
ovilja mot landet. Vi stödjer Israel för att det handlar om Guds vilja och Guds folk. När 
andra vänder ryggen till vill vi stå kvar med en utsträckt hand.

Israels Vänner  
Husie Kyrkoväg 98, 212 38 Malmö 

www.israelsvanner.se 
info@israelsvanner.se 

tfn 040 - 94 94 12 

Idag stödjer Israels Vänner bland 
annat skolor – en messiansk och 
en kristen palestinsk, mes-
sianska församlingar, upp-
byggnad av landet genom 
trädplantering och mycket annat.  
Vi bedriver turistverksamhet där 
vi uppmuntrar till resor till Israel 
för att få en personlig relation 
och en egen bild av det heliga 
landet. Vi är även del i andra 
arbeten som riktar sig direkt till 
barn och barnfamiljer som 
behöver hjälp för att klara av 
dagen står högt på vår lista över 
mottagare. Vi bygger vårt 
engagemang på vad Bibeln låter 
oss veta om Guds kärlek till 
Israel och det förbund han slutit 
med folket.

Paulus poängterar att Guds löfte 
till Israel står fast i Rom 11:29.

För att göra allt detta och för att 
vi tror att det är mer välsignat att 
ge än att få, önskar vi att du vill 
visa på ett tydligt engagemang. Vi 
ber om att få se hjärtan fyllas med 

längtan och glädje över det arv vi 
fått genom Israel och männis-
korna där. Vi hoppas även att 
du vill bli en trogen givare 
genom ditt  stöd till arbetet. 
Fyll i autogiroanmälan nedan. 
Klipp av och skicka in till oss. Vi 
ordnar med resten. Har du fler 
frågor, hör av dig!   

Tack! 

Mikael Amundsen
Verksamhetskoordinator 
Israels Vänner

1000 kr

Välj det belopp som du/ni varje månad vill bidra med:

500 kr

300 kr

200 kr

100 kr

_______ kr

ISRAELS VÄNNER

5554 - 0579 846000 - 1475

Bild: Israel Minstry of Tourism

Övrig information / Ändamål
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