BLI MÅNADSGIVARE
Just nu sitter olyckliga hundar i dog pounds på Irland. Deras dagar är räknade. De som inte hämtats ut avlivas efter 5 dagar.
Varje dag får vi förfrågningar om vi kan rädda några av dessa hundar.
För 95 % av de hundar vi räddar är Hundar Utan Hem den sista livlinan, där DU kan göra skillnaden mellan liv och död, så
BLI MÅNADSGIVARE IDAG! Hundar Utan Hem omplacerar nästan 1000 hundar varje år. De flesta är normala trevliga hundar som antingen är avlivningshotade, vanskötta eller bara oönskade av sina ägare. Vi är noga med att finna nya
kärleksfulla hem där de får möjlighet till ett nytt och mycket bättre liv än de någonsin haft.

GÖR SKILLNAD!

Vi kan inte rädda alla hundar, men med DIN HJÄLP kan vi rädda många fler!
Bli MÅNADSGIVARE och stöd oss med minst 50 kronor per månad.
Du får då NYHETSBREV och INBJUDAN till våra träffar.
Läs mer om oss och aktuella hundar på WWW.HUNDARUTANHEM.SE

BLI
MÅNADSGIVARE

Ja, jag vill bli medlem och hjälpa Hundar utan Hem!
Jag stödjer arbetet med:
kr som förs över den 28:e varje månad
till Bg 5927-1262
Personnummer (10 siffror)

Namn
Gatuadress
Postadress
Telefon dagtid

Mobiltelefon

Kontonr

Clearingnr

POSTA BLANKETTEN TILL

Jag godkänner villkoren för autogiro (namnteckning)

HUNDAR UTAN HEM

E-post (används för bekräftelse och lämnas ej vidare)

c/o MONICA OHLSSON
ERIK DAHLBERGSGATAN 49
115 57 STOCKHOLM

Datum och underskrift måste vara med
för att medgivandet ska vara giltigt.

FÖLJANDE ÄR BANKENS STANDARDINFORMATION OM AUTOGIRO:
Medgivande till betalning via Autogiro Jag, betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto
på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att
pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto
enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren på kontoutdrag från kontoförande bank.
Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller även: 1. Godkännande/information i förväg, 2. Betalningsmottagaren får begära
uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp
eller beställning av vara eller tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att tillräckligt stort
belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på
förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som

Datum

får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. STOPP AV
UTTAG Betalaren kan stoppa - ETT enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar
före förfallodagen, - ALLA uttag avseende medgivandet genom att kontakta BANKEN senast två vardagar före
förfallodagen. MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE Medgivande gäller tills vidare. Om betalaren vill
återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren.
Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. RÄTTEN FÖR KONTOFÖRANDE BANK OCH BETALNINGSMOTTAGAREN ATT AVSLUTA
ANSLUTNINGEN TILL AUTOGIRO Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen
till Autogiro 30 dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom.
Kontoförande bank och 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 avslutats.

