
Information för dig som tecknar 
Månadsgåva via Autogiro
Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras ge-

nom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet 

konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning 

till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som 

lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstle-

verantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänst-

leverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av 

tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbe-

handling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren 

samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan 

när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personupp-

gifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytter-

ligare 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.

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från 

betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att be-

talaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt 

medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera 

betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betal-

tjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att 

kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska 

godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva be-

hörigheten av eller meddela betalaren iförväg om begärda uttag. 

Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos be-

talarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren 

från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens be-

gäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller 

till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommar-

afton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, 

förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallo-

dagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid 

ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet 

avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast 

åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock 

inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller 

beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren med-

delande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och be-

talningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom 

undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt sam-

tycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens 

meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 

på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på för-

fallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om 

täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmot-

tagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bank-

dagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalnings-

mottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen be-

talningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller 

sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid 

den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren 

stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betal-

ningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtli-

ga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska 

stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst 

återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren 

eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av 

medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar 

vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före 

förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör till-

handa senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som 

anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänst

leverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till 

Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat 

betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart 

avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid uppre-

pade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallo-

dagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om 

betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning 

inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att 

avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor 

som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

BÄRANDE – TILL DE ONÅDDA 
I FRÄMRE ASIEN



Den bärande väggen syns inte alltid utifrån. Vilka stenar i en mur som 
bär största tyngden kan vara svårt att avgöra. Men i varje bygge behövs 
bärande konstruktioner för att ge stabilitet, säkerhet och möjlighet att 
bygga vidare. Aposteln Petrus beskriver de kristna som levande stenar 
i ett andligt bygge. Han skrev de orden till kristna som bodde i Främre 
Asien. Då spirade kristendomen i området, även om man mötte mot-
stånd och ibland till och med förföljelse.

I dag är de människor och folk som bor i samma områden onådda av 
evangeliet. De känner inte sin Frälsare. Det handlar om folkgrupper 
med många miljoner människor som inte har hört om Jesus och tagit 
emot de goda nyheterna om en Gud som älskar alla människor och som 
erbjuder alla människor räddning, upprättande och evigt liv. 

Sverige och världen behöver Jesus. Evangelisk Luthersk Mission vill 
sprida ryktet om honom. Vi vill göra det tillsammans. Du behövs i 
missionsarbete. Berätta för en släktning om Jesus eller börja läsa Bibeln 
med en arbetskamrat. Bjud in grannarna på fika och andakt. Sådant 
missionsarbete i närmiljön kostar inget.

Men att sända ut medarbetare för att berätta om Jesus i andra länder 
som i Främre Asien kostar mycket. Ändå vill vi göra det. För att Guds 
andliga bygge ska få börja på nytt där. Vill du vara bärande i det arbetet?

Vi behöver många bärande stenar i bygget. Regelbundet givande är en 
välsignelse och skapar delaktighet i ett viktigt arbete. För ELM som 
mottagare ger regelbundet givande möjligheter för bättre planering och 
långsiktighet i missionsarbetet.

Be och bär med kraft och uthållighet! Bär Guds ord till de onådda!

Jag vill stödja
Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner 
(ELM) med en månadsgåva på följande sätt:

2. Månadsgåva via automatisk överföring

Belopp ............................... kr

Via din internetbank kan du själv sätta upp en automatisk månadsvis överföring 
till ELMs konto. Clearingnr: 8327-9 Kontonr: 23 699 246-7 Swedbank. Märk din 
överföring med ”Månadsgåva”.

1. Månadsgåva via autogiro

Uttaget från mitt konto får göras

Namn .................................................................................................................................................

Adress .................................................................................................................................................

Postnummer och ort ......................................................................................................................

Telefon ...............................................................................................................................................

E-post .................................................................................................................................................

Bankens namn .................................................................................................................................

Clearingnummer .............................................................................................................................

Kontonummer ............................................................................................................ (ej BankGiro)

Personnummer ................................................................................................ (ev. organisationsnr.)

Ort och datum .................................................................................................................................

Namnunderskrift ............................................................................................................................
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro enligt bifogad information.

250 kr

Sista bankdagen i månaden (rekommenderas) Annan dag ...................................................

500 kr 1 000 kr Annat belopp ......................

Klipp av denna sida 
 och skicka till:
ELM Ekonomi

Smålandsvägen 48
286 35 Örkelljunga

Personuppgifter behandlas och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Jag vill börja ge Jag vill öka min gåva till


