
Bibelgåvan/autogiro/Bibeläventyret

MEDGIVANDE
Jag går med på att Svenska Bibelsällskapet får göra uttag från mitt an-
givna bankkonto för överföring av min gåva via autogiro. Redovisning av 
uttag får jag på mina kotoutdrag från banken.

TÄCKNING & GODKÄNNANDE
Jag ska se till att det finns pengar på kontot för överföringen. Jag accepte-
rar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för autogiro.

STOPP AV ENSKILT UTTAG
Jag kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta Bibelsällskapet 
senast två dagar före förfallodagen.

Frågor: 
018-18 63 30 eller info@bibeln.se

Ett klokt och bra 
sätt att ge till
Bibeläventyret
Att ge via autogiro är det bästa sättet att 
sänka administrationskostnaderna. Med 
andra ord är det ett klokt och effektivt 
givande. De fasta gåvorna som vi vet kom-
mer via autogiro utgör dessutom en trygg-
het för Bibeläventyrets verksamhet och 
utbildningar och underlättar planeringen. 
Vi är djupt tacksamma för förtroendet vi 
får att förvalta våra givares pengar.

Skapa bibelkontakt. Det är inte längre 
självklart att våra yngre generationer kän-
ner till Bibeln. De behöver baskunskaper 
och sammanhang. I enlighet med skolans 
läroplan ger Bibeläventyret barn i årskurs 
fyra och fem en röd tråd genom Bibelns 
berättelser. Pedagogiken innebär att de 
får använda all sinnen via rörelser, drama, 
nyckelord, tricks, rim och rap. Nyfikenhe-
ten kittlas och alla barn är aktiva.

Skolan väntar på vår hjälp. För många 
barn är Bibeläventyret den enda kontak-
ten med Bibeln och kristen tro. Att kalla in 
Bibeläventyrets instruktörer som presen-
terar Bibelns berättelser för eleverna ger 
mersmak, och de får kunskaper de minns 
för livet. 

Välkommen med i vårt bärarlag som ger 
regelbundet och på så vis garanterar att 
fler barn får chansen till Bibeläventyr! 

Jag vill ge regelbundet till Bibeläventyret
Jag vill bli bibelgivare och varje månad stödja Bibeläventyrets 
arbete via autogiro med:

100 kr

..............  kr/månad.

300 kr

200 kr

500 kr

Beloppet dras den sista vardagen i varje månad från det konto du anger nedan.

Bankkonto

eller personkonto

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och godkänner dem genom min 
underskrift. Mina uppgifter behandlas konfidentiellt av Bibelsällskapet.

CLEARINGNUMMER

BANK OCH ORT

NAMN

BETALNINGSMOTTAGARE

BETALNINGSMOTTAGARE

BANK

CLEARINGNUMMER PERSONKONTO

KONTONUMMER

ADRESS

POSTNUMMER

ORT OCH DATUM

PERSONNUMMER

TELEFON DAGTID

POSTORT

UNDERSKRIFT

Svenska Bibelsällskapet

Svenska Bibelsällskapet

3300

Nordea

Handelsbaknens clearingnummer kan anges med 6000. Av Swedbanks femsiffriga clearingnummer 
anges de fyra första siffrorna. Personkonto anges med clearingnummer 3300 och är redan ifyllt nedan!

Tack!

Lägg talongen i ett kuvert med frimärke och sänd till adressen: 
Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 UPPSALA

ÅTERKALLELSE/SÄGA UPP
Medgivandet gäller tillsvidare. Om jag vill återkalla medgivandet kontak-
tar jag  banken eller Bibelsällskapet. Medgivandet upphör fem dagar efter 
återkallelse.

RÄTTEN ATT SAMBEARBETA ADRESSUPPGIFTER
Jag medger att uppgifter ur bankens register om kontots adress får 
sambearbetas med Bankgirocentralens till ett register för autogirot ska 
fungera.

Du kan när som helst be att få tillgång till de uppgifter som finns registrerade hos 
Bibelsällskapet. De lämnas aldrig ut till någon utanför organisationen.

Villkor för autogiro, kortfattad version. Se nästa sida för Bankgirots fullständiga villkor!

BÄ

BÄ



Medgivande till betalning via Autogiro
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 (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker 
till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalnings-
mottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Person-
uppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalnings-
mottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna 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 betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket 
medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning
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 förfallo-
dagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelan-
det 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 under-
tecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens medde-
lande 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 förfal-
lodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmot-
tagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalnings-
mottagaren 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 samt-
liga 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 till-
handa 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 under-
rättat 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 avslu-
tas 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.
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Bankgirots beskrivning av villkor för autogiro


