
Du kan bidra  
till Vi-skogen



Betala via autogiro istället för med avi

Du kan välja att betala din medlemsavgift till ST via Autogiro. Det innebär förde-
lar både för dig och för ditt förbund. För dig innebär det att du kan betala på ett 
enklare och säkrare sätt och att du kan vara trygg med att din avgift betalas i tid – 
samtidigt som du spar papper. För förbundet innebär det att vi kan hålla nere våra 
administrativa kostnader.
 
Därmed kan mer pengar användas till arbetet med våra fackliga kärnfrågor: lön och 
andra anställningsvillkor, utveckling och inflytande i arbetet, arbetsmiljö, jämställdhet 
och mångfald, trygghet och internationell solidaritet.

Genom att betala med autogiro istället för via avi stödjer du också Vi-skogen. För 
varje medlem som övergår till autogiro planterar ST ett träd i Kenya. Dessa träd ger 
åkrarna nytt liv, renar luften från koldioxid och kan användas som byggmaterial. 

Hur fungerar det?

Din medlemsavgift överförs automatiskt till ST från ditt konto varje månad, utan 
att du behöver göra något – och utan att det kostar dig något extra. Förutsättningen 
är att du har ett lönekonto eller annat transaktionskonto i en bank eller personkonto i 
Nordea.

Autogirot förbereder avdraget vid midnatt den 27e i varje månad och avdraget görs 
den 28e. Är det en helgdag görs det första bankdag därefter.

På den bifogade medgivandeblanketten anger du vilket konto din medlemsavgift ska 
dras från. Skriv sedan under och skicka blanketten till ST:

Fackförbundet ST
Svarspost 20082182
110 05 STOCKOLM

Autogirot fungerar månaden efter att vi fått din medgivandeblankett.  
Att medlemsavgiften är betald bekräftas i kontoutdraget från din bank.

Om du har några frågor – hör av dig till STs medlemsregister!
Ring eller e-posta: medlemsregistret@st.org eller 0771-555 444. 

Med vänlig hälsning
Fackförbundet ST 



Betalningsmottagare   Organisationsnr  Bankgironr

Fackförbundet ST   802003-2101   260-5327

  
Betalaren    Personnummer 

  

Jag önskar betala min medlemsavgift genom avdrag på  

 Personkonto:     _   
    Clearingnr       Kontonummer (personnr)

 Bankkonto:     _   
    Clearingnr       Kontonummer 

 

Bankens namn och telefonnr

Observera: Du måste själv stå som ägare till kontot. Det går inte att dra avgiften från t ex makens konto. Ett 
konto som ägs av två makar var för sig accepteras av vissa banker men inte alla – kontrollera med din bank vad 
som gäller.

Jag godkänner att min medlemsavgift dras från ovanstående konto. Jag godkänner också villkoren 
för anslutning till Bankgirots Autogiro och de regler som står skrivna här nedan.

                 -  
Datum         Underskrift    Telefonnr dagtid, inkl riktnr

Returneras, utan frimärke i eget kuvert till: Frisvar Fackförbundet ST, Svarspost 20082182, 11005 Stockholm

Medgivande – Anmälan till Bankgirots Autogiro

Medgivande till betalning via Autogiro 
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet kon-
to 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, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 
och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga 
för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottaga-
ren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att 
få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänst-
leverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betal-
ningar 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 be-
talningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank 
eller betalnings-institut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalnings-
mottagaren 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 betal-tjänstleverantören 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 betal-
ningssätt 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 
betalningsmot-tagaren 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 
initie-ras 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 
betala-rens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den 
tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslut-
ningen 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 betala-
ren 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.



Fackförbundet ST
Box 5308, 102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15
Telefon: 0771 555 444 Fax: 08 24 29 24  

E-post: st@st.org Webbplats: www.st.org


