
BETALARE: (Var god texta – skriv tydligt!)

Efternamn Förnamn (tilltalsnamn) Personnummer (tio siffror)

                                        –

Postadress   

E-post  Telefon 

 

Bank  Konto (clearingnummer + kontonummer) 

SAMTYCKE TILL AUTOGIRO

Vilka är fördelarna med autogiro?
Inget krångel med inbetalningskort för dig och lägre administrativa 
kostnader. Det gör att Hörselskadades Riksförbund (HRF) kan 
lägga mer resurser på det viktiga arbetet för hörselskadade.

När överförs pengarna?
Den 27:e varje månad överförs pengarna från ditt angivna bank
konto. Infaller den 27:e på en helg, sker det nästkommande 
bankdag. Du kan se överföringen på ditt kontoutdrag från banken.

Hur hanteras mina personuppgifter? 
HRF behandlar dina personuppgifter i  enlighet med dataskydds
förordningen (GDPR) samt vår integritetspolicy, som du hittar på 
www.hrf.se/integritet  Detta samtycke gör att vi får lämna dina 
 personuppgifter till BGC (Bank girocentralen). Du kan när som 
helst begära att få tillgång till eller ändring av dina personuppgifter 

genom att kontakta Hörselskadades Riksförbund eller BGC.

Hur länge gäller mitt medlemskap?
Ditt medlemskap gäller tills vidare. När du blir medlem och 
varje år därefter får du ett medlemskort hem i brevlådan till
sammans med en specifikation om ditt medlemskap och aktuell 
medlemsinforma tion. Medlemskortet gäller ett år i taget, men ditt 
medlemskap gäller tills vi får besked om annat.

Om du vill avsluta ditt medlemskap kontaktar du Hörselskadades 
Riksförbunds medlemsregister eller din bank. Får vi besked 
senast den 20:e i månaden upphör autogirobetalningen av 
medlems avgiften samma månad. 

Vem kan jag fråga?
Vid frågor om ditt medlemskap, kontakta HRFs medlems register 
på epost: medlemsregistret@hrf.se eller ring 08457 55 48 
(aktuell telefontid anges på webben: www.hrf.se/kontakt).

BETALNINGSMOTTAGARE: Hörselskadades Riksförbund, Box 6605, 113 84 Stockholm, org. nr. 802004–4510

JA, jag vill betala min medlemsavgift månadsvis via autogiro!
Bara 25 kronor per månad för huvudmedlem*. 

*För information om månadskostnad vid andra typer av medlemskap kontakta HRFs medlemsregister (kontaktuppgifter se ovan).

Ort och datum   Namnunderskrift 

Jag (undertecknad) har tagit del av ovanstående text, ”Samtycke till autogiro”, och godkänner att betalning för min medlemsavgift 
i Hörselskadades Riksförbund (HRF) överförs från ovan angivet konto.

Skicka blanketten i ett ofrankerat kuvert till: FRISVAR, Hörselskadades Riksförbund, kundnr. 20080467, Box 1068, 164 20 Kista.

Samtycke till autogiro
Du kan välja att betala din medlemsavgift i HRF månadsvis, via autogiro. För en huvudmedlem 
innebär det en avgift på 25 kronor* i månaden.  Det är enkelt. Gör bara så här:

1  Fyll i formuläret för samtycke till autogiro nedan. Glöm inte att underteckna!

2  Lägg blanketten i ett kuvert och skicka till: FRISVAR, Hörselskadades Riksförbund, kundnr. 20080467, 
Box 1068, 164 20 Kista. ”Frisvar” innebär att portot är betalt! 

 ! Om du har fått ett inbetalningskort kan du strunta i det – du ska INTE göra någon inbetalning. Så snart   
 ditt samtycke till autogiro har godkänts av banken överförs din medlemsavgift automatiskt varje månad. 

FRÅGOR? Välkommen att kontakta HRFs medlemsregister på medlemsregistret@hrf.se eller 08-457 55 48.
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