
 

 

Familjeföreningen för internationell adoption 
 

Gör det enkelt - bistånd med autogiro! 

 

 

Autogiro fungerar så att du ger FFIA rätt att dra ett visst belopp varje månad från ditt bankkonto. 
Om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto vid dragningstillfället kommer inga 
överföringar att göras den månaden. Om du inte vill ansluta till Autogiro går det naturligtvis bra 

att skicka bidrag till vårt vanliga bankgiro; Bg 5745-1320  

 
 

Medgivande FFIA Bistånd Autogiro 
 
Jag vill stödja biståndsprojekt i följande land/länder: 

 
 Indien  ev. projekt:________________________________  
 
 Kina  ev. projekt:________________________________ 
 
 Vietnam  ev. projekt:________________________________ 
 
 Thailand  ev. projekt:________________________________ 

 
 Sri Lanka  ev. projekt:________________________________ 

 
 FFIA:s allmänna bistånd 

 
Mitt bidrag varje månad: 
(minsta möjliga är 50 kr/månad) 

 
 100 kr          150 kr        200 kr       250 kr                    Annat belopp:_______ kr   

 
Personuppgifter: 
 
För- och efternamn: 

 
Adress: 

 
Postnr:ccccccc cccccccc ccccc       Ort:xxxxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Telefonnr:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-post:xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Personnr::          xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Bank:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bankens ort:xxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Kontonummer (inkl. clearingnummer): 

 
 
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står angivna på bifogad information 2(2). 

 
Ort, datum: 

 
Underskrift: 

 
 

Blanketten skickas till: 
Familjeföreningen för internationellt adopterade, FFIA 

Chalmers teknikpark 

412 88  GÖTEBORG 
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Så här fungerar Autogiro 
Information till dig som tecknat medgivande om Autogiro 
 
Hur ansluter jag mig till Autogiro? 
Fyll i den bifogade blanketten ”Medgivande FFIA Bistånd Autogiro”, underteckna och sänd till FFIA 
Bistånd. Banken skickar ett meddelande till dig som kontoinnehavare som bekräftar vilket konto beloppet 
ska dras från.  
 
 
Vad kostar Autogiro? 
Autogiro är kostnadsfritt. 
 
 
Hur vet jag vilket belopp som kommer dras från kontot? 
Det belopp som dras från ditt konto är det som du uppgett att du vill bidra med varje månad. 
 
 
Vad gör jag om jag vill ändra belopp? 
Om du vill ändra belopp meddelar du bara det till FFIA så får du en ny medgivandeblankett där du fyller i 
nytt belopp och returnerar till FFIA. 

 
 
När dras pengarna från kontot? 
Pengarna dras från ditt konto den 28:e varje månad. 
 
 
Kan jag stoppa en betalning via Autogiro? 
Om du vill stoppa en betalning gör du det enklast genom att kontakta din bank senast två dagar före 
förfallodagen. Via Internet fungerar också på de flesta banker. Du kan även kontakta FFIA så makulerar 
vi.  

 
 
Vad händer om jag byter bank eller bankkonto? 
Om du vill att beloppet ska dras från ett annat bankkonto hos din bank eller hos en annan bank kontaktar 
du din bank så hjälper de dig med ändringen. 

 
 
Vad godkänner jag när jag undertecknar blanketten  ”Medgivande FFIA Bistånd Autogiro”? 
Du medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för 
överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva 
behörigheten av eller meddela dig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på 
kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på din begäran överflyttas till annat konto i banken eller till 
konto i annan bank. 

 
Du medger att banken skall godkänna att ditt konto får användas för Autogiro samt att banken och 
betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta din anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen BGC 
AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Du medger därför att uppgifter ur 
bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till 
ett register. 

 
Ditt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att du skriftligen 
återkallar det hos betalningsmottagaren eller banken. Du kan också stoppa ett eller flera uttag genom att 
kontakta banken senast två bankdagar före förfallodagen. 
 
För att du skall få information om FFIA:s Biståndsprojekt registrerar vi de adressuppgifter ni lämnar till 
oss. Dessa uppgifter används endast för information från FFIA Bistånd. 
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