






































































Partille Golfklubb

Golfrundan 5

433 51 Öjersjö

863500-4255

344-6978

Golf-ID Fakturanummer Dragningar (6, 9 el. 12)

Namn och fullständig adress

Ort datum

Underskrift (obligatorisk uppgift)

Betalningsmottagare

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se
kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då
femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6
(hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som
clearingnummer.B
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Betalarens ex 2

Autogiroanmälan, medgivande

Betalare

Betalarnummer/Kundnummer

Kontoinnehavarens bank

Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står på baksidan.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

*Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)
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