Autogiro - för ett starkare Vänsterparti
Vänsterpartiet är ett fattigt parti och är idag starkt beroende av statligt och
kommunalt partistöd. Vi behöver din insats. Genom att stödja Vänsterpartiet ekonomiskt
hjälper du till i kampen för medmänsklighet och solidaritet. Om vi alla hjälps åt och skänker
en liten slant till Vänsterpartiet varje månad blir det i slutändan ganska mycket pengar.
Vänsterpartiet Storstockholm har ett autogiro som stärker både partiföreningarnas och
distriktets ekonomi.
Alla pengar som betalas in till autogirot delas lika mellan distriktet och den betalandes
partiförening.
Välj belopp, fyll i dina uppgifter, vik ihop och skicka in den
här talongen. Vill du lägga den i ett kuvert, skriv då bara
svarspostadressen så slipper du betala porto.
Seluah Alsaati
Distriktsordförande

Autogiromedgivande
Intäkterna delas lika mellan Vänsterpartiet Storstockholm och din partiförening
Clearingnummer

Kontonummer				Bank

Namn									Personnummer (10 siffror)
Adress								Postadress
Telefon								E-post
Jag vill betala ... kr i månaden
50

100

200

500

annat:

Medgivande om uttag via autogiro
Undertecknad betalare medger härmed att uttag från det angivna kontot på begäran av ovan nämnd betalningsmottagare för överföring till denne.
Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda uttag. Uttag redovisas på kontoutdrag. Undertecknad betalare förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto bankdagen före förfallodagen. Uttag får göras tidigast på förfallodagen. Betalningsmottagaren är skyldig att
i god tid före uttaget underrätta betalaren om betalningens belopp och förfallodag. Betalningsmottagaren skall vid anfodran återbetala belopp som
felaktigt överförts från betalarens konto. Om betalaren ej medger ett visst uttag skall betalningsmottagaren underrättas senst tredje bankdagen före
förfallodagen. Detta medgivande gäller tillsvidare, och upphör fem dagar efter det att återkallats hos betalningsmottagaren.

Ort, datum och underskrift

Tejpa här

Vik ihop och tejpa i ändarna. Det går även bra att posta i ett kuvert,
glöm då inte att skriva svarspostadressen som ni finner nedan.

Frankeras ej!
Mottagaren
betalar porto

Vänsterpartiet Storstockholm
Svarspost
110 221 700
110 08 Stockholm
Tejpa här

