
Anmälan om 
pensionärsmedlemskap i Försvarsförbundet

Fyll i blanketten och posta den till Frisvar, Försvarsförbundet, 20082151, 100 05 
Stockholm. Inget porto behövs. 

PERSONUPPGIFTER (vänligen texta)

JAG VILL BLI PENSIONÄRSMEDLEM FRÅN OCH MED

Förnamn

Adress

Postnummer postadress

E-postadress

Personnummer

Mobilnummer

Efternamn

År Månad

Meddela din förening om din pensionering och att du kvarstår som pensionärsmedlem. 
Som pensionär aviseras du en gång per år. Önskar du betala med autogiro, vänligen fyll i blanketten nedan. 
Detta om du inte redan betalar din medlemsavgift med autogiro. Mer information om pensionärsmedlemskap 
hittar du på försvarsförbundet.se

Underskrift

Ort och datum

Förening nr

AUTOGIROANMÄLAN, MEDGIVANDE

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
(clearingnr, 4 siffror + kontonr)*

* Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank 
har ibland fem siffror, ex 8327-9XXXX. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens 
clearingnummer ska alltid börja på 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea 
använd 3300 som clearingnummer.

Kontohavarens personnummer

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro* 

Kontohavarens namn

Adress

Postadress

Kontoinnehavarens underskrift (obligatorisk)

Ort och datum*Villkoren för autogiro beskrivs på sidan 2.

Betalningsmottagare Försvarsförbundet
Organisationsnummer 802001-1493 

Jag godkänner Försvarsförbundets stadgar och har läst och förstått hur Försvarsförbundet behandlar mina 
personuppgifter (se baksidan). Se Försvarsförbundets stadgar samt läs mer om förbundets personuppgifts-
hantering på www.försvarsförbundet.se. 



Autogiroanmälan - medgivande
Autogiro är ett smidigt sätt att betala din medlemsavgift. Pengarna 
överförs automatiskt från ditt bankkonto samma dag som fakturan 
förfaller till betalning. Du behöver inte bevaka förfallodagar eller 
vara orolig för att betalningen inte ska komma in i tid. Autogiro kos-
tar dig inget extra.

GÖR SÅ HÄR
Fyll i medgivandet för autogiro. Medgivandet ger Försvarsförbundet 
rätt att dra medlemsavgiften, en gång per månad för aktiva medlem-
mar och en gång per år för pensionärsmedlemmar, från det konto 
du anger. Glöm inte att fylla i både clearing- och bankkontonummer. 
Kontakta din bank om du är osäker på clearingnumret. Medgivandet 
postar du sedan till Frisvar, Försvarsförbundet, 20082151, 100 05 
Stockholm. Har du frågor är du välkommen att ringa Försvarsför-
bundet på telefon 08-402 40 00.

VILLKOR FÖR AUTOGIRO
Stoppa betalning
Jag får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betal-
ningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller min 
betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den 
tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om jag stoppar en 
betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stop-
pas vid ett enskilt tillfälle. Om jag vill att samtliga framtida betalning-
ar ska stoppas måste jag återkalla medgivandet.

Medgivandets giltlighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tillsvidare. Jag har rätt att när som helst åter-
kalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller 
din betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgi-
vandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara 
betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfal-
lodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda 

senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges 
av betaltjänstleverantören.

Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag till-
räckligt med pengar på kontot är jag medveten om att det kan inne-
bära att betalningen inte blir utförd den månaden. Följande månad 
dras det dubbla avgifter. Finns det inte pengar på kontot kommer en 
påminnelseavi att skickas ut med en pålagd aviseringsavgift.

Rätten för kontoförande bank och Försvarsförbundet att 
avsluta anslutning till autogiro
Kontoförande bank och Försvarsförbundet har rätt att avsluta
anslutningen till autogiro 30 dagar efter det att kontoförande bank/
Försvarsförbundet underrättat mig om det. Kontoförande
bank och Försvarsförbundet har dock rätt att omedelbart avsluta 
min anslutning till autogiro om jag vid upprepade tillfällen inte haft 
tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som 
medgivandet avser avslutats. 

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på 
begäran av Försvarsförbundet för betalning via autogiro. Jag ska 
senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på 
kontot för betalningen som görs på förfallodagen, alltid sista varda-
gen i månaden.  Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. 
Jag medger att betalningen får belastas mitt konto i banken bank-
dagen före förfallodagen. 
Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i 
förväg om begärda uttag. Uttag belastas mitt konto enligt kontoför-
ande banks regler. Meddelande om uttag får jag genom kontout-
drag från banken. När jag byter bank måste jag stoppa autogirering-
en hos min gamla bank och skriva en ny autogiroanmälan. 

Försvarsförbundet är ansvarig för behandlingen av de uppgifter 
som du lämnar i din medlemsansökan.

Försvarsförbundet kommer att använda sig av denna information 
för att kunna fullgöra uppgiften att tillvarata Dina intressen rörande 
anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyl-
digheter som enligt stadgarna åvilar Försvarsförbundet gentemot 
Dig som medlem.

För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas 
till annan för behandling, såsom exempelvis vid administration av 
arbetsmarknadsförsäkringar mm. Den rättsliga grunden härför är 
artikel 6.1b i dataskyddsförordningen.

I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma 
att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Den rättsliga grunden  
härför är artikel 6.1c i dataskyddsförordningen, GDPR.

Dina personuppgifter kan även komma att användas av Försvars-
förbundet för att framställa lönestatistik för dess medlemmar. Den 
rättsliga grunden härför är artikel 6.1e i dataskyddsförordningen.

Försvarsförbundet kommer att gallra Dina personuppgifter löpande, 
men kan komma att bevara Dina uppgifter under tiden som den all-
männa preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper 
för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 
även om Du begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mel-
lan Dig och Försvarsförbundet upplösts.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av per-
sonuppgifter eller begränsning av behandling som rör Dig. Du har 
vidare rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet, 

vilket innebär att du kan begära ut de uppgifter du lämnat om dig 
till förbundet i ett strukturerat format, för att kunna överföra dessa 
uppgifter till annan personuppgiftsansvarig, exempelvis annat fack-
förbund.

Försvarsförbundet vill också upplysa Dig om Din rätt att inge klago-
mål till Datainspektionen rörande Försvarsförbundets behandling av 
dina personuppgifter.

Försvarsförbundet är angelägen om att de personuppgifter som 
behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast 
möjligt. För att kunna ge Dig som medlem bästa möjliga service 
är det därför viktigt att Du meddelar Försvarsförbundet eventuella 
förändringar.

Om Din medlemsansökan inte beviljas kommer Dina uppgifter  
raderas inom 3 månader.

Mer information samt Försvarsförbundets personuppgiftspolicy 
hittar du på försvarsförbundet.se.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig: 
Försvarsförbundet
Box 5328
102 47 Stockholm
Mejl: info (at) forsvarsforbundet.se
Telefon: 08-402 40 00
Org.nummer: 802001-1493

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:
Mejl: dataskyddsombud@forsvarsforbundet.se

Försvarsförbundets personuppgiftsbehandling


