AUTOGIROANMÄLAN
Betalningsmottagare
Götaströms Golfklubb

MEDGIVANDE
Osbäcks väg
568 32 Skillingaryd

Bankgironr
5888-4990

Organisationsnr
828000-8916

Förmån för medlemmar i
Götaströms Golfklubb
Götaströms Golfklubb erbjuder medlemmar betalning av årsavgift till klubben via Autogiro fr o m 2011 som
alternativ till direktbetalning som tidigare. Uppdelning av årsavgiften sker på tio (10) månader och löper från
januari till oktober. Om du börjar med Autogiro senare under året så delas betalningen upp på resterande
månader under inträdesåret. Avtalet gäller tills vidare och klubben kommer årligen att justera avgiften i enlighet
med det beslut om avgifter som årsmötet fastställer.
Detta erbjudande kan du ta del av om du tecknar autogiroavtal med klubben genom att signera denna
autogiroanmälan (obligatorisk). Beträffande anmälan till bank och autogiromedgivande gör du det enklast
genom att fylla i nedanstående uppgifter, skriva under och posta denna blankett snarast till kansliet. Du
medger därmed att Götaströms Golfklubb varje månad tar ut en avgift utan avisering. Det går också bra att
betala för fler genom att fylla i namn och golf-id nedan.

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro enligt sidan 2
Underskrift (Kontoinnehavare)

Ort och datum
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Kontoinnehavares fullständiga adress

Namn och Golf-ID
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Kontoinnehavares personnr

Kontoinnehavarens bank
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Namn och Golf-ID

Namn och Golf-ID

Namn och Golf-ID
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* 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 clearingnummer ska alltid börja med 6 (ange 6000 om du inte hittar det). Har du personkonto i
Nordea, använd 3300 som clearingnummer

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av
betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagare, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och
bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna
personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller
rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information
om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet
med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i
sin helhet avslutas.

