
Bärarlag
 – var med och skapa en 
               stabil ekonomisk grund

Medgivande till betalning 
via autogiro

Jag, nedan benämnd 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 från 
kontoförande bank. Medgivandet kan på 
betalarens begäran överflyttas till annat 
konto i kontoförande bank eller till konto i 
annan bank.

För uttag gäller dessutom följande:

godKännande-
inForMation i Förväg

betalningsmottagaren får begära uttag 
från betalarens konto per den sista dagen i 
månaden under förutsättning att detta inte 
är en helgdag.

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 ytterli-
gare uttagsförsök under de kommande 
vardagarna*, som 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 (saron) senast två 
vardagar före förfallodagen,
- alla uttag avseende medgivandet genom 
att kontakta banken senast två vardagar 
före förfallodagen.

Medgivandets giltighets-
tid, återKallelse

Medgivandet gäller tills vidare. om betala-
ren vill återkalla medgivandet gör betalaren 
det genom att kontakta kontoförande bank 
eller betalnings-mottagaren. Medgivandet 
upphör senast fem vardagar efter att åter-
kallelsen kommit kontoförande bank eller 
betalningsmottagaren tillhanda.

rätten För KontoFörande 
banK och betalningsMot-
tagaren att avsluta an-
slutningen till autogiro

Kontoförande bank och betalnings-
mottagaren har rätt att avsluta 
anslutningen till autogiro trettio dagar 
efter det att kontoförande bank/betalnings-
mottagaren underrättat betalaren härom. 
Kontoförande bank och betalnings-mot-
tagaren har dock rätt att omedelbart avsluta 
betalarens anslutning till autogiro om 
betalaren vid upprepade tillfällen inte har 
haft tillräcklig kontobehållning på förfallo-
dagen eller om det konto som medgivandet 
avser avslutats.

*Med vardag avses inte söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Ge 
regelbundet 

med valfri 
gåva!

 



Därför ger vi
att dela med sig är ett naturligt och viktigt uttryck för kristen tro. det utgivande 
livet är den livshållning som Jesus lär oss genom sitt liv. allt vi gör genom 
saronkyrkan finansieras av ideella insatser. utöver tiden, kärleken och 
engagemanget gäller det också ekonomin.

Bärarlag
För vårt gemensamma arbete behöver vi en stabil ekonomisk grund att stå på. ett 
enkelt sätt att ge, som hjälper dig att vara kontinuerlig och långsiktig i ditt givande 
är att ge via autogiro. detta kallar vi för saronförsamlingens bärarlag. 

bärarlaget består av människor som valt att varje månad ge en gåva till sarons 
verksamhet. bärarlaget står inte för allt givande i församlingen, men det utgör en 
stabil bas. alla ger efter sina möjligheter och varje gåva är betydelsefull.

Så går det till
       
1.          Fyll i autogiromedgivande

2.   lämna i saron eller skicka in till sarons ekonomigrupp

3.          autogiro påbörjas

använd autogiroblanketten eller gör din anmälan direkt via www.saron.se,  
gå in på om saron/bärarlag.  

uppgifter om vem som ingår i bärarlaget har endast ekonomigruppen tillgång  
till och de gör varje år en återkoppling till bärarlaget.

bibeltexter om givande:
Mal 3:10, Mark 12:41-44, luk 12:22-34, 2 Kor 9, 2 tim 6:17-19

betalningsmottagare

saronFörsaMlingen i göteborg
brunnsgatan 3
413 12 göteborg

Lämna i Saron eller posta din blankett med autogiroanmälan till: 
Saronkyrkan, Ekonomigruppen, Brunnsgatan 3, 413 12 Göteborg

857201-4812154-0434
bankgironr

Kontoinnehavarens bank

Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr

bankkonto som pengarna ska dras från 
(*clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro som står på baksidan.
(anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.)

*clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. swedbank har ibland fem 
siffror, ex 8327 - 9XXXXX. utelämna då femte siffran. i detta fall 9. handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hittar 
du inte det ange 6000). har du personkonto i nordea använd 3300 som clearingnummer.

organisationsnr

ort datum
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underskrift (obligatorisk uppgift)

namn adress

postnummer ort

telefon e-post

Betalare

Autogiroanmälan, medgivande

Min månatliga bärarlagsgåva:


