Avtal autogiro föreningen HILTI Bjj Stockholm

Hej och välkommen till Hilti Bjj Stockholm!
För att ditt autogiro på Hilti BJJ Stockholm ska kunna aktiveras behöver vi ha dina kontouppgifter och övriga uppgifter i
detta avtal så snart som möjligt samt . Via detta avtal förbinder du dig att betala din träningsavgift varje månad under
minst 12 månader löpande kalendermånader via autogiro från nedanstående konto.
Medlem
Förnamn

Personnummer

Efternamn

Telefon dagtid

E-post

Adress

Postnummer

Postadress

Månadsbetalning
Clearingnr

Bankkontonr

Bank

Medgivande från annan än betalningsansvarig medlem(Förälder/sponsor/företag)
Underskrift/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Gatuadress

Namnförtydligande

Telefon (Dagtid)

Postadress

Autogiro
Endast 12‐månaderskort kan betalas genom Autogiro. Kortköpet är bindande under 12‐ månadersperioden. Om du därefter
vill fortsätta att träna hos oss behöver du inte göra någonting. Vi fortsätter att dra pengar så länge du vill vara medlem hos
oss. Om du däremot vill säga upp kortet när 12 månader har gått måste du göra det skriftligt. Efter första 12‐månadersperioden (som är obligatorisk) kan avtalet sägas upp när man vill med 30 dagars uppsägningstid. För att kunna stoppa
dragningen, vilken sker i förskott, gäller 30 dagars uppsägningstid.
Autogiromedgivande
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av Hilti BJJ Stockholm via autogiro. Uttag från mitt konto
sker senast tidigast på förfallodagen och är en förskottsbetalning för träning på Hilti BJJ Stockholm. Jag medger att uttaget
får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Jag förstår att om jag inte har tillräckligt med pengar på kontot vid
förfallodagen så kan extra avgifter från banken och Hilti BJJ Stockholm uppkomma.
Övrigt
Du kan inte frysa ditt träningskort. Undantag kan beviljas vid långvarig sjukdom, graviditet eller liknande. Läkarintyg krävs.
Alla priser finns på webbsidan och kan endast justeras efter bindningstid och i samband med beslut vid årsmöte.
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för betalning via Autogiro
Datum/Ort
Medlemmens underskrift
Namnförtydligande
Underskrift annan betalare/Firmatecknare
Namnförtydligande annan betalare
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