
A U T O G I R O  
M E D G I VA N D E B L A N K E T T

CREDO ÄR skolungdomar och studenter, formade till gemenskaper, förvandlade av evang-
eliet till att förändra skola & universitet, kyrka och samhälle.

CREDOS ANSTÄLLDA är nyckelpersoner i förverkligandet av visionen att se Jesus Kristus 
förhärligad i skol- och studentvärlden. 

SKOLUNGDOMAR OCH STUDENTER befinner sig mitt i Sveriges kanske mest strategiska  
missionsfält. Credos anställda arbetar tillsammans med dem för att presentera Jesus på ett  
kreativt, trovärdigt och kärleksfullt sätt på skolor och universitet. Vi som anställda ger vår tid 
och vårt engagemang till att träna unga människor till en missionell livsstil som håller att 
levas ut varje dag. 

CREDO är beroende av att människor som du ger gåvor. Delar du vår vision? Bestäm dig i så 
fall du också för att stötta Credo! FYLL I UPPGIFTERNA och skicka in det så snart du kan. Du 
kan när du vill ändra eller stoppa ditt stöd genom att kontakta Credo eller din bank.

JA! JAG VILL STÖDJA CREDOS ARBETE 
Min gåva via Autogiro varje månad är: 
   
 250 kr 500 kr   Annat belopp: ___________ kr. 

NAMN       ADRESS

POSTNUMMER     ORT

TELEFON 1     PERSONNUMMER     

E-POST       BANK

CLEARINGNR.     BANKKONTONR.*

ORT OCH DATUM    UNDERSKRIFT

       
       UNDERSKRIFT
       (Målsman, om du 
       är under 18) 

        
Credo gör detta uttag den 28:e varje månad eller närmast följande bankdag
 
Skicka medgivandet till:  FRISVAR, Credo Sverige 
    20271057, 11019 STOCKHOLM



A U T O G I R O  
M E D G I VA N D E B L A N K E T T

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av 
angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva be-
hörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt 
kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan 
på betalarens begäran öveflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. 

FÖR UTTAG GÄLLER DESSUTOM FÖLJANDE 
Godkännande/information i förväg 
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen – om betalaren senast åtta varda- 
gar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller – om betalaren godkänt 
uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. 

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehåll- 
ningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under 
de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av 
betalningsmottagaren. 

Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa – ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfal- 
lodagen, – alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.  

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta 
kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen 
kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. 

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro 
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att 
kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betal- ningsmottaga-
ren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upp- repade tillfällen inte 
har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. 

* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

ADRESS   TELEFON   E-POST    ORGANISATIONSNR
CREDO    08-545 494 60   info@credosverige.se   802006-3700
MISSIONVÄGEN 75      HEMSIDA    BANKGIRO 
167 33 BROMMA     www.credosverige.se   571-1858


