Friskis&Svettis IF Falun

AUTOGIROANMÄLAN

Medgivande

Ordinarie
☐ Autogiro Träna allt 320 kr/mån
☐ Autogiro Träna i grupp 240 kr/mån
☐ Autogiro Träna gym 290 kr/mån
☐ Autogiro Träna gym dag 230 kr/mån

Student/ungdom/pensionär
☐ Autogiro Träna allt 260 kr/mån
☐ Autogiro Träna i grupp 200 kr/mån
☐ Autogiro Träna gym 220 kr/mån

Bindningstiden är 12 månader, därefter övergår avtalet till löpande månadsavtal och vid den tidpunkten gällande
prislista, se avtalsvillkor nedan. Autogiro kan endast tecknas av personer med svenskt personnummer och
svenskt bankkonto. Enbart person- eller transaktionskonto godkänns, ej spar-, företagskonto eller plusgiro.
För blivande/befintlig medlem/betalningsansvarig
Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr:

Ort:

Tel:

E-post:
Personnummer:
År

Legitimationskontroll (ifylls av receptionen) (Vänligen texta)
Mån

☐ Körkort

Dag

☐ Pass

☐ ID

_
Receptionist

Kontouppgifter:
Clearing nr:

Bankkonto nr:

Bank:

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se ditt kontoutdrag. Swedbank har ibland fem siffror. Uteslut då
den sista siffran, Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med siffran 6. Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som
clearingnummer. Endast konto kopplat till personnummer godkänns.

Villkor för månadsbetalning

o

Jag förbinder mig att betala min träningsavgift månadsvis under minst 12 löpande kalendermånader oavsett kortets nyttjande. Vid
uppsägning innan bindningstiden gått ut genomförs de återstående betalningarna månadsvis via autogiro (alltid minst 12 månadsbetalningar
totalt). Makulering av autogiro via banken godkänns ej som uppsägning. Om makulering görs faktureras återstående belopp till
betalningsansvarig.

o

Efter att bindningstiden gått ut löper avtalet löpande och kan sägas upp närsomhelst månadsvis. Uppsägning ska ske senast den 14:e varje
månad för att avsluta inom innevarande månad. Vid uppsägning efter den 14:e i månaden löper autogirot ytterligare en månad.

o

Om en månadsavgift kvarstår obetald skickas en påminnelsefaktura ut. Träningskortet spärras för träning om skulden kvarstår.
F&S Falun förbehåller sig rätten att debitera påminnelseavgifter samt skicka min skuld till inkasso.

o
o

F&S Falun förbehåller sig rätten att justera priserna enligt, vid tillfället rådande nivå, efter 12 genomförda månadsbetalningar.

o

Undertecknad 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. Betalningsansvarig kan när som helst återkalla sitt medgivande. Uppsägning
sker via F&S Faluns hemsida. Makulering av autogiro via banken godkänns ej som uppsägning.
Jag har tagit del av villkoren för månadsbetalning samt bilagorna “Medlemsvillkor Friskis&Svettis Falun” samt “Avtalsvillkor
Autogiro” och godkänner betalning via autogiro (ifylls av medlem/betalningsansvarig)

Undertecknad 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.’
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