
Bästa hälsningar

Christel Jansson

Insamlingchef

Tack för att du stödjer Blomsterfondens långsiktiga arbete för de äldres bästa!

Tänk efter en kort stund! Hur drömmer du om att ha det som äldre? 

Trygghet, gemenskap, glädje, livskraft och omtanke är ord och känslor 
som kanske kommer upp? Även om äldrelivet känns avlägset idag är 
tanken om att bry sig om varandra och viljan att bidra till de äldres 
bästa nära för de flesta av oss.

Många av de äldre jag träffar dagligen nämner enkla saker: Som 
att känna sig trygg och inte behöva vara rädd. Att vara en del av en 
gemenskap istället för ensam. Genom våra värdinnors sociala hjälp-
verksamhet kan vi förbättra de äldres vardag på våra boenden. Det är 
vad ditt stöd bidrar till.

Det är här som ditt bidrag till Blomsterfonden sätts i arbete.

Varje dag kan vi hjälpa flera äldre tack vare att många människor är 
med och stödjer vårt arbete. Gör det du också! 

Fyll i nedanstående uppgifter, lägg pappret  i ett kuvert och skicka det till oss: Blomsterfonden, ”Autogirogivare”,  Box 114, 182 05 Djursholm.

Ja, jag vill bli månadsgivare via autogiro

Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer

Personnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Underskrift

Ta del av autogirovillkoren på baksidan och fyll sedan i uppgifterna nedan:

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postadress

A U T O G I R O A N M Ä L A N

Stöd Blomsterfonden – bli månadsgivare!

Belopp



Vi är tacksamma för alla gåvor. Dina pengar går till de äldres bästa!

Föreningen Blomsterfondens verksamhet vilar på en trygg ideell grund, varför vi har ett 90-konto 
och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är en bekräftelse på att insamlingen sköts 
ansvarsfullt, att dina pengar når fram och går till ändamålet utan några oskäliga omkostnader.

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 (”förfal-
lodagen”) 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. Personuppgift-
sansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänst-
leverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänst-
leverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av person-
uppgifterna 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 betaln-
ingsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket 
medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalar-
ens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna 
betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalnings-
mottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. 
Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsin-
stitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmot-
tagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av 
eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betala-
rens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstlever-
antör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. 
Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos 
betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallo-
dag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan 
meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera 
framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar 
ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallo-
dagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband 
med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren

meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betal-
ningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom under-
tecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att 
betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt 
denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfal-
lodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det in-
nebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på 
förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under 
de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från 
betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betal-
ningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betal-
tjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som 
anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella 
betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga 
framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas 
måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla 
medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betal-
tjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att 
stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren 
tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens 
betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den 
tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör 
att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro 
trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren 
härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betal-
arens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har 
haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som 
medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att 
betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till 
Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänst-
leverantör och betalaren.

V I L L K O R  F Ö R  A U T O G I R O


