
Bli fadder

Namn

Bostadsadress Postnummer Ort

Mobil eller telefonnummer E-postadress

Barnets land och/eller ålder

Övrigt vi behöver veta

Underskrift

Ort:

Namnförtydligande:

Datum:

Ansökan följer behandling av dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifterna används 
inte till direktreklam för annan än föreningen och registret säljs inte till en tredje parti.

OBS! Autogiroanmälan finns på nästa sida.

Att bli fadder är att ge barn ett tryggare liv och förutsättningar att överleva. Nordisk Hjälp arbetar med 
utvecklingsprojekt och akuta insatser runt om i världen för att skapa såna förutsättningar för barn och utsatta 
människor som får ett drägligt liv.

Hjälpinsatserna görs med syfte att bekämpa fattigdom och främja demokrati och mänskliga rättigheter. Vill du bli 
fadder till ett behövande barn var god fyll i nedanstående blankett. Du betalar 400 kr per månad.

Blanketten skickas till:
Nordisk Hjälp

Scheelegatan 13,
212 28 Malmö

SyrienDär behovet är störst

Litet barn

Palestina

Skolbarn

Libanon

Tonåring



Bli fadder

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 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 uuppdrag 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.

Medgivande till Betalning via Autogiro Privat

Personnummer

Clearing Nr Kontonummer

Datumn bidrag ska dras från ditt konto

Autogiroanmälan

* Var vänlig läs igenom Medgivande till Betalning via Autogiro Privat nedan innan du fyller i formen.

Nordisk Hjälp (org. nr. 802428-7636) tillåts dra summa från mitt bank-/personkonto varje månad i förskott. Jag 
har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Mitt medgivande* gäller tillsvidare.
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