
Beställning av prenumeration

FYLLS I  AV KUND

Ja tack! Jag vill prenumerera på Landlotten och får 
8 lotter för 200 kr/månad (+15 kr i fakturaavgift) i brevlådan 
varje månad tills jag själv väljer att avsluta min prenumeration.
Jag får mitt tredje lottpaket gratis.

FYLL I DINA PERSONUPPGIFTER

Namn

Adress

Ort

Telefon

Personnummer

TEXTA TYDLIGT TACK!

Postnr

�

 

För en rikare landsbygd

Vinst inlöses senast 2016-10-31

PRIS  
25 kr

kontrollruta 
skrapas  

ej!

kontrollruta

mIljonSkrapa 3 lika!

IFYLLES VID AUTOGIROANSÖKAN

Jag godkänner att betalning för mina lotter från Landlotten dras 
från ovanstående konto på förfallodagen. Om förfallodagen 
infaller på en lördag eller helgdag belastas kontot nästkommande 
vardag. Tills bankgirot godkänt mitt konto för Autogiroanslutning, 
skickar Landlotten inbetalningskort som vanligt. OBS! Lott- och 
kontoinnehavare måste vara samma person. Jag godkänner 
bifogade villkor för Landlottens Autogiro:

Ort:                                             Datum:

Namnteckning:

Ja, jag vill betala via Autogiro (0:- i fakturaavgift)

Clearingnr*

Bankens namn (gäller endast bankkonto)

Kontonr

Bankkonto Personkonto

Föreningens namn

Distrikt

Kontaktperson i föreningen

Adress

Telefon Bankgiro- eller plusgironummer

Bankgiro                   PlusgiroPostnr Ort

IFYLLD BLANKETT SKICKAS TILL: LANDLOTTEN, 113 94 STOCKHOLM

Kontotyp

Ange föreningens bank- eller plusgironummer
för inbetalning av provision.

FYLLS I  AV FÖRENINGEN

LANDLOTTEN – för en rikare landsbygd

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bank-
kontor, se ditt kontoutdrag. Swedbank har ibland fem siffror, t ex 
8105-9 XXX XXX XXX-X. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.
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ADRESS  Landlotten, 113 94 Stockholm  KUNDSERVICE  08-5800 2200  WEBB  landlotten.se  EPOST  kundservice@landlotten.se

MEDGIVANDE OM UTTAG
Jag medger att uttag får göras från angivet 
bankkonto på begäran av Landlotten för 
överföring till denne via bankernas automa-
tiska betalningstjänst, Autogiro.
Banken är inte skyldig att pröva behörig-
heten av eller meddela mig i förväg om be-
gärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får 
jag på kontoutdrag från banken. Medgivan-
det kan på min begäran överfl yttas till annat 
konto i banken eller till konto i annan bank.

OM PENGARNA SAKNAS PÅ KONTOT
Jag skall senast bankdagen före förfalloda-
gen ha tillräckligt med pengar på kontot för 
mina betalningar. Har jag inte det är jag med-
veten om att det kan innebära att betalning-
arna inte blir utförda, varvid krav och särskild 
påminnelseavgift kommer att uttagas.

UTTAG FRÅN KONTOT
Uttag från mitt konto sker på förfallodagen 
eller, om kontot inte har täckning, de två 
efterföljande bankdagarna – om jag i god 
tid innan förfallodagen fått meddelande om 
belopp, förfallodag och betalningssätt.

BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken skall godkänna att 
mitt konto får användas för Autogiro samt 
att banken och Landlotten har rätt att i vissa 
fall avbryta min anslutning till Autogirot.

ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag
att sköta Autogirorutinen för bankens
räkning. Jag medger därför att uppgifter
ur bankens register om kontots nummer
och adress får sambearbetas med Bankgiro-
centralens uppgifter till ett register.

ÅTERKALLELSE AV MEDGIVANDE
Mitt medgivande gäller tillsvidare.
Medgivandet upphör fem bankdagar efter
det att jag skriftligen återkallat det hos Land-
lotten eller banken. Jag kan också stoppa 
uttaget genom att kontakta banken senast 
två dagar före förfallodagen.

Medgivande till betalning via Autogiro Privat (bankgiro)

LANDLOTTEN – för en rikare landsbygd




