ANSÖKAN OM ATT BLI FADDER
Tillsammans räddar vi barns liv och skapar en bättre värld för barn.
Att vara fadder är att ge barnen vatten, mat, medicin, skola och trygghet
Namn

Tel. /Mobil

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Jag vill bli fadder... Jag betalar

Där det behövs mest
Palestina
Syrien

400 kr/mån =

300 kronor efter skatteavdrag.

Irak
Libanon
Faderhem

Litet barn
Skolbarn
Tonåring

AUTOGIROANMÄLAN
Fyll i denna blankett om du önskar att betalningen ska ske direkt från ditt konto.
Nordisk Hjälp (org. nr. 802428-7636) tillåts dra summa från mitt bank-/personkonto
den 28:e varje månad i förskott. Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Mitt medgivande gäller tills vidare.
Personnummer

Kontonummer

Clearing nr *

*Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se ditt kontoutdrag. Sparbanken har ibland
fem siffror, t.ex. 8327-9xxxxx. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid
börja med 6 (hittar du inte numret, ange 6000). Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.
MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO PRIVAT
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till
denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller
meddela mig i förväg om begärda banken eller till konto i annan bank.
Jag skall 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.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter:
- om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller
- om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren 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 samarbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos
betalningsbankdagar före förfallodagen.

Ort och datum

Namnteckning

Skicka ansökan till: Nordisk Hjälp: N. Grängesbergsgatan 30, 214 50 Malmö

