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Spara pengar med Autogiro
Just nu kan vi erbjuda dig tjänsten Autogiro, som
automatiskt ser till att dina Guldkantenlotter blir betalda
i tid – helt kostnadsfritt. På så sätt riskerar du inte att
plötsligt stå utan dina chanser på miljonerna och sparar
dessutom in fakturaavgiften på 15 kr varje månad.

Dina fördelar med Autogiro:

✓
✓
✓

Du sparar in fakturaavgiften på 15 kr per månad.
Dina lotter betalas alltid i tid, du riskerar inte
att missa några vinstchanser.
Anslutningen är gratis, du kan när som helst gå ur
Autogiro. Skicka in talongen redan idag så du inte
missar dina miljonchanser. Vi bjuder på portot!

Registrera dig för
Autogiro redan idag
och spara 15 kr
varje månad!
Guldkanten, 113 94 Stockholm | Kundservice: 08-5800 2480
kundservice@lotterietguldkanten.se | www.lotterietguldkanten.se
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Betalning för mina Guldkanten-lotter ska tills vidare dras från mitt:
Bankkonto
Clearingnr (se ditt kontobevis)

Personkonto
Bankkontonr eller personkontonr

Bankens namn (gäller endast bankkonto)

PERSONUPPGIFTER
Namn:

Kundnummer:

Personnummer:

Adress:

Undertecknad (”betalaren”), 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. 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.

Ort
Namnteckning:

Postadress:

Ort:

Telefon:

E-post:

Datum:

TEXTA TYDLIGT!

