
Autogiroanmälan, medgivande 

Bankkontohavarens (medlem) personnr. Betalare 

Betalningsmottagare 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för 
autogiro. Anmälan måste skrivas under av 
kontoinnehavaren. 

Ort och datum 

Box 1322 

581 13 Linköping 
Bankgironr. 

5081-0548 

Organisationsnr. 

824000-1605 

Din Bank 

Underskrift (obligatorisk uppgift) 
Bankkonto som pengarna ska dras ifrån 

Clearingnr. 

- 

Telefonnummer dagtid: 
  Bankkontonr. 

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. 

Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då 

femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea 

där kontonumret är samma som ditt personnummer. Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där 

kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: 

Clearingnummer = 9960. 

Medgivande till betalning via Autogiro Privat 

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från 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 betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, 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. 
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ÖSTERGÖTLANDS 

TANDFOND 

Box 1322 

581 13 LINKÖPING 

Hur gör jag för att bli medlem i IF Metall Östergötlands Tandfond och vad är medlemsavgiften 

Du ansöker om medlemskap till tandfonden på denna talong och godkänner därmed att tandfonden 

får dra medlemsavgiften på 50 kr. för medlem eller för pensionärsmedlem 75 kr. Betalningen av 

medlemsavgiften sker enbart via autogiroavdrag. Autogiroavdraget görs i förskott och medlemskapet 

erhåller du månaden efter att medlemsavgiften är betald. 

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

Tala om för den nya banken att du har ett autogiromedgivande. OBS! Avsluta inte ditt gamla 

kontonummer förrän det nya kontot är upplagt. Den nya banken hjälper dig. 

Medlemskapet gäller endast dig samt så länge du är medlem och betalar medlemsavgift i både IF Metall 

Östergötland samt betalar medlemsavgiften i tandfonden. Autogiroavdraget för medlemsavgiften sker 

den 26-28 i varje månad. Tandfonden startar från maj månad 2016. 

Från när kan jag få ersättning? 

Utbetalning från tandfonden sker tidigast månaden efter det första autogiroavdraget. Ingen ersättning 

betalas ut för kvitton daterade före detta datum. Lämna alltid in originalkvitton. På kvittot skall utförd 

behandling samt personnummer anges, det räcker inte med t.ex. texten delbetalning. 

Vad händer om jag tackar nej nu? 

För medlem som tackar nej till erbjudandet om medlemskap i tandfonden och som senare ansöker om 

inträde gäller en karenstid på 6 månader räknat från inträdesdatum innan ersättning kan utbetalas. 

Kvitton daterade under karenstiden ersätts ej. 
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