
Autogiroblankett för gåvor till S:ta Clara kyrka

Ja, jag vill bli autogirogivare och ge 

varje månad till S:ta Claras verksamhet.

Detta autogiro administreras av EFS.

Jag vill varje månad ge:________________ kr

Namn:

Adress:

Postort: Postnr:

Telefonnr:

Genom EFS autogiro skall EFS riks dra här angivet belopp den 28:e varje månad

Mitt personnr: Bankens namn:

Kontonr: Clearingnr:

Jag har tagit del av villkoren för autogiro, nedan, och medger att ovan angivet belopp får dras från

mitt konto.

Namnteckning: Ort & datum:

Posta den ifyllda blanketten till EFS rikskansli: EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala

OBS: Om du har ett tidigare autogiro är det viktigt om Frågor om autogiro:
du meddelar om detta autogiro skall ersätta tidigare. 018–430 25 00 (EFS kansli)

Villkor för autogiro
Medgivande: Jag går med på att EFS får göra uttag från mitt angivna bankkonto för överföring av min gåva 
via autogiro. Redovisning av uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om 
jag får ett annat kontonummer eller om jag byter bank.
Täckning: Jag skall se till att det finns pengar på kontot för att överföring ska kunna göras (vanligtvis den 
28:e varje månad).
Bankens godkännande: Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för autogiro.
Återkallelse av medgivande: Medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det 
genom att kontakta banken eller EFS. Medgivandet upphör senast fem dagar efter att banken/EFS har fått 
min återkallelse.
Stopp av uttag: Jag kan enkelt stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta EFS senast två vardagar före 
förfallodagen.
Rätten att sambearbeta adressuppgifter: Bankgirocentralen BGC har i uppdrag att sköta autogirorutinen 
för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får 
sambearbetas med Bankgirocentralens till ett register för detta ändamål.

EFS behandlar dina personuppgifter enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Personnummer hjälper oss att 
registrera och administrera gåvor på ett korrekt och säkert sätt och krävs för att kunna registrera ett 
autogiromedgivande. Vi kan komma att skicka information till dig om EFS eller S:ta Clara som mvi tror är i 
ditt intresse. Om du inte vill få utskick från oss eller om du vill veta mer om hur vi behandlar dina 
personuppgifter kan du gå in på efs.nu/gdpr eller maila dina frågor till dataskydd@efs.nu


