
Hej!

Välkommen till Svenska Freds och tack för att du valt att bli medlem! Ditt stöd 
betyder oerhört mycket för oss. Ju fler vi är desto större skillnad kan vi göra. 

Tack vare dig kan vi fortsätta arbetet med att stoppa den svenska 
vapenexporten som bidrar till att göda konflikter världen över. 
 
Tack vare dig kan våra internationella samarbeten med gräsrötter från 
civilsamhället i kampen för demokrati, fred och respekt för mänskliga 
rättigheter bli ännu starkare. 
 
Tack vare dig kan vi fortsätta kämpa för att fred och säkerhet byggs med 
verktyg som diplomati, samförstånd och respekt för mänskliga rättigheter och 
inte genom militär upprustning och väpnad konflikt. 

Svenska Freds har arbetat för fred sedan 1883 med hjälp av våra medlemmars 
stöd och engagemang. Tillsammans förändrar vi framtiden! 

Fyll i talongen nedan och posta till oss på:
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm

så kommer ditt autogiro-medlemskap igång! Hör gärna av dig till oss om du har 
frågor, per e-post till info@svenskafreds.se eller telefon 070-763 48 52. Tack!

 —
VÄLKOMMEN TILL SVENSKA 
FREDS

AGNES HELLSTRÖM 
ORDFÖRANDE 
SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN

Svenska Freds-aktion på Skansen, 
Stockholm 1978. Foto: Lars Ångström, 
Fredstidningen Pax

Ja, jag vill betala min medlemsavgift via autogiro och stödja Svenska 
Freds med    100 kr    200 kr    300 kr eller _____ kr per månad!  

Fyll i talongen, skriv under och posta till oss! 

Medlemsavgiften är 20 kr/månad och ingår i summan ovan. Svenska Freds, bankgironummer 901-0851, får göra 
detta uttag från mitt konto den 28:e varje månad eller närmast följande bankdag. I övrigt gäller autogirovillkoren på 
baksidan.
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Allmänt 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För 
att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får 
initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) 
godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren 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 betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. 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, förfallodag 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 förfallodagen. 
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 betalningssätt i samband med köpet och/eller 
beställningen. Genom undertecknandet 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 förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot 
på förfallodagen kan det innebära 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 betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen 
eller sin betaltjänstleverantör 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 betaltjänstleverantör. 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 betalarens 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 betaltjänstleverantör och betalaren.

 —
AVTAL AUTOGIRO


