
Anmälan för autogiro

Villkor för Autogiro:
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven 
betalningsmottagare - LP-verksamheten org. nr. 802404-3716, för överföring 
till denne via tjänsten Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörighe-
ten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda 
uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran 
överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.

Jag skall senast bankdagen före förfallodatum ha tillräckligt med pengar på 
kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i 
banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på överenskom-
met datum eller inom en vecka därefter. Jag accepterar att banken skall 
godkänna att mitt konto används för Autogiro samt att banken och betal-
ningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot.

Personnummer (10-siffror):

Namn:

Adress:

Postnr:   Ort:

Telefon:

E-post

Bankens namn:

Clearingnummer:

Kontonummer:

Summan som dras varje månad:

Om clearingnumret har 5 siffror, 
ange bara de 4 första

Betalningsmottagare är LP-verksamheten
Gåvan överförs automatiskt den 28:e varje månad eller närmaste bankdag.
Jag har tagit del av villkoren nedan och medger att angivet belopp får dras 
från mitt konto:

Ort och datum:

Underskrift:

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för 
bankens räkning. Jag medger därför att uppgifterna 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 
att jag skriftligen återkallat det hos LP-verksamheten eller banken. Jag kan 
också stoppa ett eller flera uttag genom att ta kontakt med LP-verksamheten 
eller banken senast två dagar före förfallodagen.

Personuppgifter hanteras enligt PuL  (Personuppgiftslagen). Från och med 
2018-05-25 hanteras dina personuppgifter enligt den nya dataskyddförord-
ningen (GDPR).

(Om du är under 18 år behövs målsmans underskrift)

Telefon: 08-619 25 10 vx 
E-post: info@lp-verksamheten.se
Webb: www.lp-verksamheten.se
Bankgiro: 900-4896

Ifylld blankett kan skickas till oss

antingen genom att:

Se baksidan, vik på mitten, 
tejpa runt om och 
posta portofritt

eller 

Posta i kuvert med adressen:

LP-verksamheten
SVARSPOST
20121388
167 20  Bromma

Skriv också ”Frisvar” där frimärke 
brukar klistras



LP-verksamhetens Ideella Riksförening

SVARSPOST
20121388
167 20  Bromma

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Vikes här!


