
STÖD SVENSKA ALLIANSMISSIONENS HIV OCH AIDSARBETE I AFRIKA!

På ett år dör fler än två miljoner människor i aids. 
Femton miljoner barn har förlorat en eller båda föräldrarna.
Men du kan förändra!



JA, jag vill stödja Svenska Alliansmissionens hiv- och  
aidsarbete i Afrika, månadsvis via Autogiro med:

200 kr             100 kr               50 kr (minimibelopp)

Annat belopp: ................. kr/mån

Villkor för Svenska 
Alliansmissionens 
Autogiro
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 med-
dela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag 
belastas betalarens konto enligt kontoförande 
banks regler. Meddelande om uttag får betalaren 
från kontoförande bank. Medgivande kan på 
betalarens begäran överflyttas till annat konto i 
kontoförande bank eller konto i annan bank.

För uttag gäller dessutom följande:

GODKÄNNANDE/INFORMATION I 
FÖRVÄG

Betalningsmottagaren får begära uttag från 
betalarens konto på förfallodagen
- om betalaren senast åtta vardagar före förfallo- 
dagen fått meddelande om belopp, förfallodag 
och betalningssätt, eller
- om betalaren godkänt uttaget i samband med 
köp eller beställning av vara eller tjänst.

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 
ytterligare 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 senast två vardagar före 
förfallodagen.
- alla uttag avseende medgivandet genom 
att kontakta banken senast två vardagar före 
förfallodagen.

MEDGIVANDETS GILIGHETSTID, 
ÅTERKALLELSE

Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren 
vill återkalla medgivandet gör betalaren det 
genom att kontakta kontoförande bank eller 
betalningsmottagaren. Medgivandet upphör 
senast fem vardagar efter att återkallelsen kom-
mit kontoförande bank eller betalningsmot-
tagaren tillhanda.

RÄTTEN FÖR KONTOFÖRANDE BANK 
OCH BETALNINGSMOTTAGAREN 
ATT AVSLUTA ANSLUTNINGEN TILL 
AUTOGIRO

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

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

Genom autogirot är du också med i SAM:s 
gåvoregister. 

Betalningsmottagare

Svenska Alliansmissionen
V. Storg. 14, 553 15 Jönköping
telefon 036-30 61 50, fax 036-30 61 79
hemsida www.alliansmissionen.se
e-post internationellt@alliansmissionen.se

Bankgironr
140-0753

Organisationsnr
826000-4372

Kontoinnehavarens bank
Nordea

Betalare
Namn och fullständig adress

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
E-post

................................................................................................................
Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr

Bankkonto som pengarna ska dras från (clearingnummer,  
4 siffor + kontonummer)

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro 
som står i spalten intill.

Ort och datum Underskrift

Konkret hjälp som når fram och förändrar!

*SAM samarbetar med kyrkor i Botswana, Malawi, Mocambique, Sydafrika, Swaziland, 
Tchad och Zimbabwe. SAM har även missionärer på plats i Mocambique som arbetar med 
hiv och aids.

Svenska Alliansmissionen arbetar i sju länder i Afrika*, de flesta av dem 
tillhör världens värst drabbade länder av hiv och aids. Vi arbetar med:

Utbildning och ledarutveckling. I Tchad utbildades exempelvis 280 
ledare i 14 byar om hiv och aids under ett år. De för i sin tur vidare 
kunskapen bland annat till ungdoms-, kvinno- och idrottsgrupper.

Hemsjukvård. Människor som är aidssjuka får enkel sjukvård, sam-
talsstöd och mat. I Swaziland besöker exempelvis frivilligarbetarna ett 
90-tal aidssjuka i deras hem. Många av de sjuka besöks flera gånger i 
veckan. 

Omsorg om föräldralösa barn. Vi arbetar för att barnen ska placeras i 
olika familjer. Skolbarn får även material och skoluniformer. I Mocam-
bique delar exempelvis kyrkorna ut matpaket en gång i månaden till 
föräldralösa barn.

Studiegrupper. Vi arbetar för att öka medvetandet om hiv och aids, 
vilket leder till attitydförändringar, ökat människovärde och mod att 
hivtesta sig. 



Vik här!

Svenska Alliansmissionen

SVARSPOST
Kundnr. 550 205 300
558 00 Jönköping

Frankeras ej,
SAM betalar
portot.

Tejpa här!
Tejpa här!

Svenska Alliansmissionen, V. Storg. 14, 553 15 Jönköping
telefon 036-30 61 50 fax 036-30 61 79 hemsida www.alliansmissionen.se

e-post internationellt@alliansmissionen.se plusgiro 14286-9 bankgiro 140-0753


