
                                                                    AUTOGIROANMÄLAN, MEDGIVANDE 

Bankkontoinnehavarens personnummer Betalares uppgifter  

 

 

  

 

 

 

 

 

Betalningsmottagare  

    
Köpmangatan 5-7 Bankgiro Organisationsnummer 

811 39 Sandviken 669-7361 802433-8918  

 

Din Bank 

 

 

 

Clearingnummer 

 

 

Bankkontonummer 

 

 

 

 

______________________________________________________________vik här  

 

 

Anmälan till IF Metall Gävleborgs tandklubb 

 

 För att bli medlem fyller du i ansökan och skickar in talongen ovan till IF Metall Gävleborg. Genom att 

göra detta godkänner du att IF Metall Gävleborgs tandklubb får dra medlemsavgiften i förskott via 

autogiro. Du blir medlem månaden efter det att medlemsavgiften har dragits via autogiro första gången. 

 Medlemsavgiften är 75 kronor/månad och dras via autogiro i förskott. 

 Utbetalning från tandklubben sker tidigast månaden efter första autogiroavdraget. Ingen ersättning 

betalas ut för kvitton daterade före inträdesdatumet.  

 

Vid byte av bank/kontonummer måste ditt autogiromedgivande flyttas till din nya bank/kontonummer. Informera 

banken att du har ett autogiromedgivande som måste flyttas. OBS! Avsluta inte ditt gamla kontonummer förrän 

det nya kontot är upplagt. Banken kan hjälpa dig med detta. Du kan även kontakta oss så skickar vi bara ett nytt 

medgivande till dig.  

 

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget.  

Swedbank har ibland fem siffror. Handelsbankens clearingnummer skall alltid börja med siffran 6. Har du 

privatkonto hos Nordea använder du 3300 som clearingnummer.  

 

Se till att ha pengar kvar på kontot de tre sista bankdagarna i månaden. 

Medlemskapet är personligt och gäller endast dig så länge du är medlem och betalar medlemsavgift till IF Metall 

Gävleborg samt betalar medlemsavgiften till tandklubben.  

 

Lämna alltid in originalkvitton. På kvittot skall utförd behandling samt personnummer anges, det räcker till 

exempel inte med texten tandvård eller delbetalning. 

 

      __       

 

 

 

Jag har tagit del av och godkänner de villkor 

för autogiro som står på detta dokuments 

baksida. Anmälan måste skrivas under av 

kontoinnehavaren 

Underskrift 

 

Ort och datum 

 

Telefonnummer dagtid 

 

 

    __  

           



 Tejpa här 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

      
Tandklubb 

Köpmangatan 5-7  

811 39 Sandviken 
 

  

Porto 

här 



                                                                    AUTOGIROANMÄLAN, MEDGIVANDE 

Spara denna del 

 

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 uttag. 

Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från 

banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat 

konto i 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 i att banken och 

betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbyta min 

anslutning till Autogirot. 

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att skötta 

Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att 

uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress 

får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett 

register. 

 

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem 

bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos 

betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett 

eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller 

banken senast två bankdagar före förfallodagen. 

 

 

Anmälan till IF Metall Gävleborgs tandklubb 

 

 För att bli medlem fyller du i ansökan och skickar in talongen ovan till IF Metall Gävleborg. Genom att 

göra detta godkänner du att IF Metall Gävleborgs tandklubb får dra medlemsavgiften i förskott via 

autogiro. Du blir medlem månaden efter det att medlemsavgiften har dragits via autogiro första gången. 

 Medlemsavgiften är 75 kronor/månad och dras via autogiro i förskott. 

 Utbetalning från tandklubben sker tidigast månaden efter första autogiroavdraget. Ingen ersättning 

betalas ut för kvitton daterade före inträdesdatumet.  

 

Vid byte av bank/kontonummer måste ditt autogiromedgivande flyttas till din nya bank/kontonummer. Informera 

banken att du har ett autogiromedgivande som måste flyttas. OBS! Avsluta inte ditt gamla kontonummer förrän 

det nya kontot är upplagt. Banken kan hjälpa dig med detta. Du kan även kontakta oss så skickar vi bara ett nytt 

medgivande till dig.  

 

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget.  

Swedbank har ibland fem siffror. Handelsbankens clearingnummer skall alltid börja med siffran 6. Har du 

privatkonto hos Nordea använder du 3300 som clearingnummer.  

 

Se till att ha pengar kvar på kontot de tre sista bankdagarna i månaden. 

Medlemskapet är personligt och gäller endast dig så länge du är medlem och betalar medlemsavgift till IF Metall 

Gävleborg samt betalar medlemsavgiften till tandklubben.  

 

Lämna alltid in originalkvitton. På kvittot skall utförd behandling samt personnummer anges, det räcker till 

exempel inte med texten tandvård eller delbetalning. 



 
 

 

Regelverk IF Metall Gävleborgs Tandklubb 
 
Ersättningar  

 Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd 

av legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal 

ansluten till den Svenska 

Tandvårdsförsäkringen. Även 

friskvårdsabonnemang ersätts. 

 Endast sådan tandvård som regleras i 

Tandvårdsstödet 2008 ersätts med aktuell 

procentsats, 50 % av patientavgiften. 

Kosmetisk tandvård och tandreglering ersätts 

inte.  

 Ersättning betalas endast ut mot kvitton eller 

faktura där det framgår vilken behandling som 

gjorts, samt datum för besöket. Uteblivna 

besök ersätts inte. 

 IF Metall Gävleborg ansvarar för att utbetalning 

av ersättning sker inom fyra (4) veckor efter det 

att kvittot är inlämnat till avdelningen. För att 

hålla de administrativa kostnaderna nere utgår 

ingen avi vid inbetalning till medlems konto. 

 

Medlemskap  

 Endast fackligt anslutna i IF Metall Gävleborg 

äger rätt att bli medlem.  

 Medlemmar som omfattas av gratis tandvård 

erbjuds medlemskap från och med det år de 

blir betalningsskyldiga.  

 Medlemskapet i tandklubben gäller från 

månaden efter att avgiften dragits från 

autogirot. Du måste ansöka om medlemskap så 

att autogirot hinner dras månaden innan du 

fyller 65 år. 

 

Utträde  

 Kontakta avdelningen vid begäran av utträde. 

Begäran ska vara skriftligt och inkomma till 

avdelningen före den 15:e i en månad för att 

kunna hanteras innevarande månad. Utträden 

inkomna efter den 15:e verkställs månaden 

efter.  

 För medlem som på egen begäran utträder ur 

Tandklubben eller utesluts och som senare på 

nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 

18 månaders medlemskap räknat från 

inträdesdatum innan ersättning utbetalas. 

Kvitton daterade under karenstiden ersätts ej. 

 Medlemmar som förflyttas mellan olika IF Metall 

fackavdelningar beroende på byte av 

geografiskt arbetsställe, och därmed tvingas ur 

Tandklubben, räknas som ny medlem om de 

återkommer. 

 

Avgift  

 Avgift för medlemskap är 75 kronor per månad 

som betalas via autogiro i förskott. Utbetalning 

sker tidigast månaden efter det första 

autogiroavdraget.  

 Avgiften betalas genom autogiro till ett särskilt 

konto hos IF Metall Gävleborg. 

 

Uteslutning  

 Uteslutning vid skulder som förfallit sedan tre 

månader. Vid inbetald medlemsavgift regleras 

äldsta skulden först. Vid uteslutning kan enskild 

medlem ej ställa ekonomiska anspråk på 

Tandklubben. 

 

Styrelsen  

 Avdelningsstyrelsen är högsta beslutande organ 

för Tandklubben vilket innebär att ändring i 

regelverket endast kan genomföras efter beslut 

av avdelningsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkning  

Frågor rörande tillämpning och tolkning av dessa 

regler behandlas av avdelningsstyrelsen.  

 

Giltighet  

Detta reglemente gäller från och med 1 januari 

2020, reviderad avdelningsstyrelsen 20 maj 2020 


