
Namn_____________________________
Adress____________________________
Postnr, ort _________________________
Telefon____________________________
Epost_____________________________

Mitt personnr  ______________________
Bank _____________________________

Clearingnr Bank-/Personkonto

Personkonto anges med clearingnummer 
3300. Handelsbankens clearingnummer 
kan anges med 6000. Av Förenings-
sparbankens femsiffriga clearingnummer 
anges de fyra första siffrorna.

Pannkakskyrkans Riksorganisations 
autogiro administreras av EFS riks.
Genom EFS autogiro skall EFS riks dra 
angivet belopp den 28:e varje månad.

Jag har tagit del av villkoren (se nedan) 
för autogiro och medger att ovan 
angivet belopp får dras från mitt konto.

Datum, ort________________________

Namnteckning ____________________

Sänds till:
Pannkakskyrkans Riksorganisation
Box 23011, 750 23 Uppsala. 

Frågor om autogiro: 
marie.asblom@efs.nu (018-430 25 15) 
martin.nilsson@efs.nu (018-430 25 23) 

Obs! Om du har ett tidigare autogiro är 
det viktigt att du meddelar om detta 
autogiro ska ersätta tidigare.

Jag vill stödja Pannkakskyrkans Riksorganisations arbete!

MITT AUTOGIRO

300kr/mån   200kr/mån   100kr/mån   50kr/mån   .........kr/mån

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

MEDGIVANDE
Jag går med på att EFS riks å 
Pannkakskyrkans Riksorganisations 
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 om jag 
byter bank.

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 ska 
godkänna att mitt konto kan användas 
för autogiro.

STOPP AV UTTAG
Jag kan enkelt stoppa ett enskilt uttag
genom att kontakta EFS riks senast två
vardagar före förfallodagen.

ÅTERKALLELSE AV MEDGIVANDE
Medgivandet gäller tills vidare. Om
jag vill återkalla medgivandet gör jag
det genom att kontakta banken eller
EFS riks. Medgivandet upphör senast 
fem dagar efter att banken/EFS riks 
har fått min återkallelse.

RÄTTEN ATT SAMBEARBETA
ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC har i 
uppdrag att sköta autogirorutinen 
för bankens räkning. Jag medger 
därför att uppgifter ur bankens 
register om kontots adress får 
sambearbetas med 
Bankgirocentralens till ett register 
för detta ändamål.
____________________________
Mina personuppgifter som jag 
lämnar kommer att sparas av    
EFS riks och Pannkakskyrkans 
Riksorganisation. Jag kan när som 
helst begära att få tillgång till 
uppgifterna som finns sparade.  
EFS riks och Pannkakskyrkans 
Riksorganisation lämnar aldrig ut 
uppgifter ur adressregistret till 
någon utanför organisationerna.
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