Dina Försäkringar
Nord

Autogiroanmälan, medgivande

Box 163, 941 24 Piteå

+

Tänk på! Enklaste och snabbaste sättet att anmäla
autogiro och göra ändringar av ett befintligt autogiro
är att göra det i din internetbank.

+

Om du inte vill anmäla autogiro via din internetbank måste
den här blanketten återsändas ifylld och undertecknad
inom 7 dagar.

Betalningsmottagare
Namn

Uppgifter Betalare
Clearingnr.**

Kontonr. *

DINA FÖRSÄKRING AB
Fullständig adress

Bank*

Box 2372
Namn*

103 18 Stockholm
Bankgironummer

Person- / Organisationsnummer*

734-8618
Organisationsnummer (10 siffror)

Telefonnummer

516401-8029

Försäkringstagare
Namn

Fullständig adress

Person- / Organisationsnummer

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som
lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för
administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna
personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få
tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta
betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om
behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan
finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke,
vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

** Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje
bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland 5 siffror, ex
8327-9. Har du personnummer som kontonummer i Nordea,
använd 3300 som clearingnummer. Personkonto i Nordea där
kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de
fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: I
PlusGirots bankkontonummer ingår ett clearingnummer, prefix
och nollutfyllnad före PlusGironumret, så att det totalt blir 14
siffror. Du hittar PlusGirots bankkontonummer i Internetbanken
Clearingnummer = 9960. Handelsbankens clearingnummer ska
alltid börja med 6 (hittar du inte det, ange 6000).
Dragning kommer att ske enligt den betalningsplan som
skickas ut vid försäkringstecknandet.

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (Betalare), medger att betalning får göras genom
uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet
konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för
betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro.
Ort datum *
Kontoinnehavarens (betalarens) underskrift *

* Markerade uppgifter är obligatoriska

Den här blanketten läses in maskinellt, därför kan inga meddelanden lämnas här.

+
AG171201

+

Tejpa här
Alternativt att ni lägger denna handling i ett kuvert och skriver nedanstående adress på kuvertet

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Adminsure
c/o Dina Försäkring AB
SVARSPOST
20617278
832 20 Frösön

