130+&,5&5

)KÊMQUJMMTKÊMWIKÊMQ

JA, Jag vill bli månadsgivare!
och stödja Mutomo Projektet att hjälpa
befolkningen i Mutomo, Kenya till självhjälp
Som månadsgivare stöder du vårt arbete varje månad via
autogiro. Det är ett enkelt sätt för dig att ge, samtidigt
som våra administrativa kostnader blir lägre.
Målet är att åstadkomma en hållbar utveckling med
starkt förbättrade levnadsvillkor för befolkningen.
Vik denna del framåt längs den streckade linjen!

Jag vill varje månad ge:
300 kr/månad

150 kr/månad

Valfritt:

Välj och fyll i ett av följande tre alternativ:
kr/månad

A

-

Personnummer

Bankens namn

-

Förnamn, Efternamn

Clearingnummer, 4 siffror + eventuellt kontrollnummer

Gatuadress, Nummer

Bankkonto

Postnummer, Ort
Tel dagtid

Tel mobil

B

Personkonto

C

Plusgirokonto

-

E-post

Jag har tagit del av villkoren för betalning via autogiro och bekräftar det genom min namnteckning nedan.
Ort och datum

Namnteckning

Tejpa här!

-

Vik denna del bakåt längs den streckade linjen!

Tejpa här!

Tejpa här!

Plats för
frimärke
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c/o Björn Falkeblad
Planvägen 38
177 60 Järfälla

Gör så här:

Allmänna autogirovillkor

1. Läs igenom villkoren för betalning via autogiro.

•

Undertecknad betalare medger härmed att uttag
får ske från det angivna kontot på begäran av
Mutomo Projektet för överföring till denna varje
månads sista bankdag.

3. Fyll i alla uppgifter på anmälan, inklusive ditt
bank-, person- eller plusgirokonto.

•

PlusGirot/banken är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda uttag.

4. Underteckna med ort, datum och namnteckning.

•

Uttag redovisas på kontoutdrag.

5. Vik, tejpa ihop och lägg på brevlådan.

•

Undertecknad betalare förbinder sig att hålla
tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto
senast bankdagen före förfallodagen.

Vik ditt ifyllda svarskort så här:

•

Uttag får göras tidigast på förfallodagen.

•

Mutomo Projektet skall vid anfordran återbetala
belopp som felaktigt överförts från betalarens
konto.

•

Om betalaren ej medger ett visst uttag skall
Motomo Projektet underrättas, senast tredje
bankdagen före förfallodagen.

•

Detta medgivande gäller tills vidare och upphör fem dagar efter det att det återkallats hos
Mutomo Projektet.

2. Kryssa för det belopp som du varje månad vill
bidra med.

Tejpa enligt markering

