
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 meddelabetalaren i förväg om begärda uttag. 
Uttag belastas 
betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om 
uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på 
betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank 
eller till konto i annan bank.
Godkännande av databehandling av personuppgifter 
Betalaren godkänner att betalningsmottagaren har rätt att 
registrera betalarens lämnade personuppgifter i ett databasregister. 
Betalningsmottagaren har endast rätt att registrera uppgifter om 
Betalaren som rör insamling till Palmecentrets Solidaritetsfond. 
Betalaren har i enlighet med Personuppgiftslagen PuL rätt 
att skriftligen en gång per kalenderår ansöka om utdrag på 
registrerade uppgifter. Betalaren kan när som helst göra rättelse av 
personuppgifterna genom att kontakta betalningsmottagaren.
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 bankdagarna. Med bankdag 
avses inte lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton. Betalaren kan på begäran få information 
från betalningsmottagare om antalet uttagsförsök.
Stopp av uttag 
Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta banken 
senast bankdagen före förfallodagen.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse 
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren kan när som helst 
återkalla sitt medgivande. Detta gör betalaren genom att kontakta 
kontoförande bank och meddela om återkallelse senast bankdagen 
före förfallodagen eller betalningsmottagaren senast åtta bankdagar 
före förfallodagen.
Rätten 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 betalningsmottagaren 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.
Vid frågor kontakta: 
Olof Palmes Internationella Center, Tel: 08-677 57 70
E-post: info@palmecenter.se 
Ge ditt bidrag på Pg 570-2. 

1. Namn

2. Gatuadress

3. Postadress

4. E-post

6. Personnummer

7. Bank

8. Clearingnummer

9. Kontonummer

5. Telefonnummer

10. Ort och datum

11. Namnteckning

Jag vill varje månad bidra med:

500 Kr 300 Kr ........kr100 Kr

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och är införstådd med 
dessa. Mitt medgivande gäller tills vidare och upphör när jag 
skriftligen återkallar detta hos Palmecentret eller min bank. Beloppet 
dras från mitt konto den sista bankdagen varje månad eller närmast 
följande bankdag.

FRISVAR

Olof Palmes Internationella Center
Kundnummer 20079462
11001 Stockholm
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PG 570-2 Märk gåvan Syriens kvinnor
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Bli månadsgivare
Stöd de syriska kvinnorna med en gåva till PG 570-2, märk den Syriens kvinnor 
eller bli månadsgivare till Palmecentrets solidaritetsfond. Fyll i talongen på baksi-
dan, vik och posta. 

PALMECENTRETS
SOLIDARITETSFOND

Bakgrund The Syrian Women Network
Nätverket bildades i maj 2013 med stöd av Palmecentret och arbetar för jäm-
ställdhet, fred och demokrati. Det består av tio kommittéer som arbetar med olika 
områden, bland annat med att få in kvinnor i fredsprocessen, att påverka en ny 
författning och med medicinskt stöd. 
The Syrian Women Network är i stort behov av stöd för att kunna genomföra sina 
aktiviteter och driva sin agenda. 

Palmecentrets övriga verksamhet i Syrien
Tusentals ungdomar i Syrien har organiserat sig i grupper och nätverk mot regi-
men. De vill utvecklas demokratiskt och nå fler. Därför samarbetar Palmecentret 
med dem och genomför utbildningar i organisering, bland annat om interndemo-
krati och hur studiecirklar kan användas för att låta alla komma till tals.
Palmecentret ger även stöd till demokratirörelsen för att möjliggöra att de kan 
mötas samt till deras dokumentation av de övergrepp som sker inne i landet. 

STÖD SYRIENS KVINNOR!
Varje dag blickar krigets fasor mot oss från dödandet i Syrien. Mer 
än 100 000 människor har mist livet. Lidandet är omätbart.

Kvinnorna från Syrien vet vad det handlar om. Men de vägrar ge upp 
kampen för fred och frihet.

I våras bildade ett hundratal av dem The Syrian Women Network 
med stöd av Palmecentret. Nätverket samlar organisationer och 
individer i och utanför Syrien som representerar en mångfald av 
regioner, generationer, etniska grupper och yrkestillhörigheter. 

Nätverket arbetar för jämställdhet, fred och demokrati. Målet är 
att öka kvinnornas inflytande i fredsprocessen och i ett framtida, 
fredligt Syrien.

För att en hållbar fred ska kunna nås måste kvinnorna vara delaktiga 
i lösningen. Det har FN slagit fast otaliga gånger. Det är omöjligt för 
demokrati att utvecklas om hälften av befolkningen inte inkluderas i 
processen.

Många är de stats- och regeringschefer som talat sig varma för 
kvinnligt inflytande. Men det räcker inte med vackra ord: Det gäller 
att gå från ord till handling. Det är just vad de syriska kvinnorna gör. 

De behöver ditt stöd. Sätt in din gåva på plusgiro 570-2 och märk 
det Syriens kvinnor, eller bli månadsgivare till Palmecentrets 
solidaritetsfond som stödjer kvinnornas kamp. 

Tack!
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Märk gåvan Syriens kvinnor
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