I Guds Namn

AUTOGIROANMÄLAN
Medgivandebesked för betalning av donationer via autogiro
اإلستمارة الخاصة بالتبرع لمرکز اإلمام علي (ع) عن طریق خدمة اوتوجیرو
فرم ویژه پرداخت کمک به مرکز اسالمی امام علی (ع) از طریق اوتوجیرو

Betalningsmottagare:
Imam Ali Islamic Center
Orgnr: 802465-6913
Adress: Datavägen 2B, 175 43 Järfälla
E-post: info@imamalicenter.se
Bankgironr: 873-0087

Betalare:
Jag (betalare) vill stödja Imam Ali Islamic Center och ge mitt stöd via autogiro varje månad med:
50 SEK
100 SEK
200 SEK
300 SEK
500 SEK
Annat (dock lägst 20 kr/månad):

SEK

Förnamn*:

Efternamn*:

Adress*:

Postnummer*:

Ort*:
Epost:
Personnummer *(krav från Bankgirocentralen):

Tel:

Bankens namn:
Kontonummer*:

Clearingsnummer*:

*Obligatoriskt fält

Medgivande
Imam Ali Islamic Center får via Bankgirocentralen göra detta uttag från mitt bankkonto/personkonto den 26:e
varje månad eller närmast följande bankdag. Om beloppet saknas i kontot får centret göra två omförsök (den 27:e
och 28:e, samma månad). Annars gäller de övriga villkoren för autogiro. Jag kan när jag vill ändra eller stoppa
mitt stöd genom att ringa Imam Ali Islamic Center (08-580 123 14) eller min bank.

Datum
-------------

Namnförtydligande

Underskrift

----------------------------

----------------------

Gör så här:
1. Fyll i samtliga person och kontouppgifter.

2. Underteckna medgivandet.

3. Skicka eller lämna medgivandet till:

Imam Ali Center
Datavägen 2B
175 43 Järfälla
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom 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 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 har ingen bindningstid och kan när som helst återkalla sitt samtycke,
vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. För mer information besök www.bgc.se

