Betala din medlemsavgift och stöd PGS via autogiro!
Nu kan du välja autogiro för att betala din medlemsavgift. Allt du behöver göra för att komma igång är att fylla i
uppgifterna nedan, lägga hela blanketten i ett kuvert och skicka till:
Palestinagrupperna i Sverige, Götgatan 22A, 118 46 Stockholm
Beloppet den sista dagen varje månad och går till PGS konto PG 55 57 17 – 8. Utöver medlemsavgiften kan
du autogirera en gåva månadsvis. Du kan avsluta och justera dina autogirobetalningar när du vill. Mer
information om autogiro finns på vår hemsida, www.palestinagrupperna.se/autogiro, du kan också kontakta
oss på info@palestinagrupperna.se eller 08-641 72 88. Hjälp oss att bli fler! Ge gärna blanketten till en vän
om du inte tänker använda den själv.
Vänliga hälsningar,
Palestinagrupperna i Sverige (PGS)
Org.nr 802009925 – 8

Villkor för autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bank- eller personkonto på
begäran av Palestinagrupperna i Sverige (PGS) för överföring till PGS
konto via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är
inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om
begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på mitt kontoutdrag
från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat
konto i banken eller till konto i annan bank.
Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar
på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt
konto i banken enligt bankens regler. Har jag inte senast bankdagen
före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag
medveten om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om
betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt
bankens gällande regler, för den skuld som uppstår.

Hemsida: www.palestinagrupperna.se

Uttag på mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka
därpå, enligt överenskommelse mellan PGS och dess bank.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får
användas för Autogiro samt att banken och PGS har rätt att i vissa
fall avbryta min anslutning till Autogirot.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen
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
bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos PGS eller
banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att
kontakta PGS eller banken senast två dagar före förfallodagen.

Ja! Jag vill betala min medlemsavgift och stödja PGS via autogiro!
Typ av medlemskap

Frivillig extra gåva per månad

Fullbetalande (30kr per månad)
Reducerat (20kr per månad)
Student, arbetslös eller pensionär

Namn

10kr

25kr

50kr

Annat belopp

90kr

kr per månad.

Medlemsnummer (om du redan är medlem)*

* Skriv “Medlem” om du inte känner till ditt medlemsnummer.

Adress

Telefon

Clearingnummer

E-postadress

Bank

Kontonummer

Personnummer*

Ort, datum och underskrift

* krav från plusgiort och bankgirocentralen

