
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.

Fyll i den bifogade talongen och posta till oss så kommer 
ditt autogiro-medlemskap igång! 

Hör av dig till oss om du har frågor eller vill ansluta dig till en 
lokalförening. Vi finns på info@svenskafreds.se och 070-763 48 52. 

Återigen, varmt välkommen!

KERSTIN BERGEÅ 
ORDFÖRANDE 
SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN



 —
AUTOGIROAVTAL

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagar-
en. 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 för-
fallodagar. 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 samty-
cke 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 förfal-
lodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjän-
stleverantören.

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 betaln-
ingsmottagaren 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 betaltjän-
stleverantören.

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 betalningsmot-
tagaren 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.



Ja, jag vill betala min medlemsavgift via autogiro och stödja Svenska Freds med

Fyll i följande information!

Namn

Adress

 —
JA, JAG VILL BLI MEDLEM I 
SVENSKA FREDS!

50 kr 100 kr 200 kr eller valfritt belopp, per månad.
Medlemsavgiften kostar 20 kr/månad och ingår i summan ovan. Vill du inte ge en extragåva så lämna ovan checkboxar tomma.

Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer

Personnummer

Ort och datum

Underskrift

Fyll i, skriv under och 
posta till oss så  
startar vi ditt 
autogiro! 

Tack! 
Kampanjkod:Webb

 —
AUTOGIROANMÄLAN
Tack för att du vill bli månadsgivare till Svenska Freds!

• Fyll i talongen nedan.
• Signera talongen.
• Posta den till oss på:

Svarspost
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
20270632
110 12 Stockholm

Vi ser till att ditt autogiro strax kommer igång! 
Avtalet på sidan 2 kan du spara.

KERSTIN BERGEÅ 
ORDFÖRANDE 
SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN



 —
SÅHÄR MYCKET RÄCKER DIN GÅVA 
TILL
För 320 kr kan vi åka till Saabs årsstämma för att kunna  
ifrågasätta deras försäljning av vapen till diktaturer.
För 500 kr kan en researcher arbeta i en timme med att gräva i 
mutskandaler inom svensk vapenindustri.
För 1 000 kr kan tre gymnasieelever få verktyg och kunskap i hur 
de kan lösa problem och konflikter utan våld.
För 10 000 kr kan en gymnasieklass utbildas i hållbar fred och 
säkerhet.

 —
FREDEN I SIFFROR
2021 var ett mycket viktigt år för freden. Vi uppnådde många framgångar och vi växer som 
fredsförening! Tack för att du är med i vårt arbete.


