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Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa
Till dig som betalar medlemsavgiften via inbetalningskort vill kassan informera dig om
att du har möjlighet att betala avgiften via autogiro och e-faktura.
1. Autogiro. Du anmäler på medföljande blankett ditt medgivande till att vi får dra
medlemsavgiften en gång per månad direkt från ditt bankkonto. Du kan när som helst
avsluta ditt medgivande.
2. E-faktura. Det anmäler du via din internetbank.
3. Inbetalningskort. Du får ett inbetalningskort kvartalsvis som du sedan själv får betala
dina avgifter med, precis som med andra räkningar du får. Detta alternativ innebär att du
själv måste vara mer aktiv för att se till att din medlemsavgift blir betald.
Om du inte sänder in den medföljande autogiroblanketten kommer du att få ett
inbetalningskort månadsvis enligt alternativ tre. Om du har frågor eller funderingar kring
detta brev, eller något annat som rör ditt medlemskap och avgift kontakta gärna oss.

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa,
Autogiro, Fe 44, 930 88 Arjeplog
Du som sänder in medgivandet ska inte betala in medlemsavgiften med inbetalningskortet.
Avgiften kommer att dras från ditt konto en dryg månad efter det att medgivandet är insänt.
Meddelanden kan inte lämnas på denna blankett då den läses maskinellt.
Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot 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 annat konto i annan bank.
Jag ska senast bankdagen före förfallodag ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag
medger att uttaget får belasta mitt konto i banken bankdagen enligt bankens regler.
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. Medgivandet upphör när medlemskapet
avslutas per automatik.
Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Mitt
medgivande gäller tillsvidare.
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.
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Autogiroanmälan, medgivande
Adress

Medlem

Betalningsmottagare

Namn och fullständig adress

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa

Personnummer
Bankgironr
5130-8344

Organisationsnr
802005-4980

Betalare - behöver ej ifyllas om samma som
medlem
Namn och fullständig adress

*Clearingnummer är det fyrasiffriga nummer som tilldelas
varje bankkontor, se kontoutdraget. 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 något angivet nummer, ange 6000). Har du
personnummer som personkonton använd det clearingnummer
kontot börjar med (1, 3 eller 4). Personkonto i Nordea används
3300 som clearingnummer.

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för
autogiro som står skrivna nedan på denna
handling.
Underskrift (obligatorisk uppgift)

Anmälan måste skrivas under av betalaren.

Ort, datum
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