Enklast ansöker du om
Autogiro på vår hemsida:
manadslotten.se/autogiro

Betala lotten enkelt och bekvämt

Teckna Autogiro

Här har du chansen att teckna Autogiro så att du inte missar några vinstchanser. Kostnaden för
lotten dras automatiskt från ditt bankkonto varje månad, smidigt och säkert.

Fördelar med Autogiro

✓
✓
✓
✓
✓

Enkelt och bekvämt.
Lotterna betalas i tid, du missar inga vinstchanser.
Dina vinster sätts in direkt på ditt konto!
Du slipper krångliga OCRnummer.
Det är gratis, du kan när som helst gå ur Autogiro.

Tack för ditt stöd till synskadade och döva!
Tack vare dig och din lott hjälper du till med att förbättra
dövas och synskadades livssituation och möjligheter.
Allt överskott går till Synskadades Riksförbund och
Sveriges Dövas Riksförbund.

Kundservice
Telefon: 0839 90 60
Mail: kundservice@manadslotten.se
Org nr. 5564921103

113 94 Stockholm
www.manadslotten.se

Allt överskott går till:

ANSÖKAN OM AUTOGIRO

PERSONUPPGIFTER

Betalning för min/mina lott/er ska tills vidare dras från mitt:

Namn:

Bankkonto
Clearingnr (se ditt kontobevis)

TEXTA TYDLIGT!

Personkonto
Bankkontonr eller personkontonr

–

Kundnummer

Personnummer

Bankens namn (gäller endast bankkonto)
Adress

Ja, jag vill teckna 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, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga
för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens 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.

Ort
Namnteckning

Datum

Postadress

Ort

Mobil/Telefon

Epostadress

M20

Medgivande till betalning via Autogiro Privat (Bankgiro)
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 betalnings
institut) 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 betaltjänst
leverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsom
marafton, 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 för
fallodag 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. Saknas täckning efter omförsöken
deltar lotten inte i kommande spelomgång vid betalningsmetod
förskott. Vid betalningsmetod efterskott och täckning fortfarande
saknas och betalning inte blir utförd, kommer krav och särskild
påminnelseavgift att uttagas. Betalaren kan på begäran få
information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta 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 betalnings
mottagaren 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 betaltjänst
leverantören.

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.

Allt överskott i Månadslotten går till Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.

Föredrar du att stoppa
svarskortet i kuvert
skickar du det portofritt
till följande adress:
Månadslotten
Frisvar 20685775
162 20 Vällingby
Vik ihop
och tejpa

Vik ihop
och tejpa

Svarspost
20685775
162 20 Vällingby

