
Information för dig som tecknar 
Månadsgåva via Autogiro

Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom 
är skyldig att tillhandahålla följande 
information till alla som vill stödja oss 
via Autogiro. Det är en juridisk avtalstext 
rörande tillståndsgivande mellan dig, din 
bank och Bankgirocentralen.

 • Jag medger att uttag får göras från an-
givet bankkonto på begäran av angiven 
betalningsmottagare för överföring 
till denne via bankernas automatiska 
betalningstjänst, Autogiro.

 • Banken är inte skyldig att pröva 
behörigheten av, eller meddela mig i 
förväg om, begärda uttag. Meddelande 
om gjorda uttag får jag på kontoutdrag 
från banken. Medgivandet kan på min 
begäran överflyttas till annat konto i 
banken eller konto i annan bank.

 • Jag skall senast bankdagen före förfal-
lodagen ha tillräckligt med pengar på 
kontot för mina betalningar. Jag medger 
att uttaget får belasta mitt konto i bank-
en enligt bankens regler.

 • Uttag från mitt konto får ske på förfal-
lodagen eller inom en vecka, därefter 
med det belopp som uppgetts ovan. 

 • Jag accepterar att banken skall god-
känna att mitt konto får användas av 
Autogiro samt att banken och betaln-
ingsmottagaren har rätt att i vissa fall 
avbryta min anslutning till Autogirot.

 • Bankgirocentralen, BGC AB, har i 
uppdrag att sköta Autogirorutinen för 
bankens räkning. Jag medger därför att 
uppgifter ur bankens register om kon-
tots nummer och adress får sambearbe-
tas med BGC:s uppgifter till ett register.

 • Mitt medgivande gäller tills vidare. Med-
givandet upphör fem bankdagar efter 
det att jag skriftligen återkallat det hos 
betalningsmottagaren eller banken. Jag 
kan också stoppa ett eller flera uttag ge-
nom att kontakta betalningsmottagaren 
eller banken senast två bankdagar före 
förfallodagen.

Har du några frågor angående ditt givande får du gärna höra av dig till 
styrelsens ekonomiansvarige på ekonomi@elungdom.se.

Skicka den ifyllda blanketten till:

Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom
Smålandsvägen 48
286 35 Örkelljunga

F Ö R  U N G D O M A R N A

F Ö R  S V E R I G E

F Ö R  G U D S  R I K E

Bli månads-
givare till 

ELU!



JA! Jag vill vara en av dem som startar ett nytt givande, eller ökar 
mitt nuvarande givande, för att stötta ELUs arbete!

1 000 kr

Jag vill även öka beloppet med 3% årligen (vilket motsvarar inflation 
och höjda omkostnader för ELU).

Jag vill börja ge: Jag vill öka mitt nuvarande givande med:

500 kr 250 kr 100 kr Annat belopp .........................

Bli månadsgivare till ELU

ELU är en kristen ungdomsorganisation som vill peka på Jesus –  genom 

läger, ungdomsgrupper, ledarträning, tidningen Insidan, ungdomscafé-

er, närvarande ledare och mycket mer.

För ungdomarna 

Kristna ungdomar behöver undervisning, sammanhang och goda fö-

rebilder för att bevaras och växa i tro. Därför behövs ELU. Det är på 

många sätt tufft att vara ung och kristen i dag – men många kan berätta 

om hur avgörande ELU varit för dem. 

För Sverige

Behovet av Jesus är stort i vårt land. Vilsenheten är stor, många mår 

dåligt och de flesta ungdomar har aldrig hört evangeliet. Därför behövs 

ELU. Genom ELUs arbete får unga människor upptäcka vad Jesus gjort 

för dem, lära känna honom och börja tro på honom. 

För Guds rike

ELU har också en uppgift utanför den egna organisationen. ELU är en 

röst i den unga kristenheten i Sverige genom sitt fokus på evangeliet 

och bibelundervisning. Därför behövs ELU. ELU utbildar, utrustar och 

undervisar ungdomar och ledare från många olika kristna sammanhang. 

ELU vill göra ännu mer av allt detta. Att offra pengar till ELU 

är att investera i det viktigaste som finns. 

ELU är en organisation som är helt beroende av människor som stöd-

jer arbetet. När det gäller förbön och engagemang, men även när det 

gäller ekonomi. Månadsgåva via Autogiro är det bästa sättet att stödja 

ELU ekonomiskt. Varje månad förs en bestämd summa över från ditt 

konto till ELU utan att du behöver tänka på det, samtidigt som ELU får 

en stabil ekonomisk grund och trygga ramar att arbeta utifrån. Fyll i och 

skicka in blanketten så kommer din månadsgåva igång direkt.

Namn

Adress

Postnummer, ort

Telefonnummer

E-postadress

Bankens namn

Clearingnummer/
bankens adress

Kontonummer*

Personnummer

* ej Plus- eller Bankgiro, kontot måste vara givarens eget konto
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Givaren

Datum och ort:

Målsman (om givaren är under 18 år)

ELU får göra detta uttag från mitt konto på sista bankdagen i månaden. 
(Kontakta ELU vid önskemål om annan dag.)

Jag godkänner att mina kontakt-
uppgifter lagras i ELUs kontaktregister 
(läs mer på www.elungdom.se/gdpr).

Jag tar gärna del av ELUs nyhets-
brev som skickas ut via e-post ca 
fem gånger om året.


