
Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer

Betalningsmottagare            Betalare

LIAB Liberal information AB/Tidningen NU

Organisationsnummer:

556222-6539

103 11 Stockholm

Box 2045

Bankgironummer:

337-4394

Namn: 

Fullständig adress: 

Mejladress:

Telefonnummer:

Person-/organisationsnummer: 

Bank: 

Clearingnummer - kontonummer: 

Form av abonnemang 

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett 
kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se ditt 
kontoutdrag. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna 
i kontonumret. 
Undantag: Swedbank har ibland fem siffror, till exempel 8327 - 
9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. 
Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar 
du inte det ange 6000). 
Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt 
personnummer: Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. 
Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnum-
mer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret.
PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960.

Helårsprenumeration, papperstidning
45 kr/månad

Helårsprenumeration, digital
33 kr/månad

Stödprenumeration, helår papperstidning
90 kr/månad

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras 
genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare 
angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottaga-
re 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, betalningsmot-
tagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC 
AB för administration av tjänsten. 

Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehand-
ling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottaga-
ren 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.

Underskrift
Ort och datum 

Namnteckning 



Vik här

Frankeras ej
Mottagaren 
betalar porto

Liab Liberal Information AB

SVARSPOST
20504769
831 18 ÖSTERSUND


