Hemmavinsten är enkelt - för alla!

Allt kring Hemmavinsten är enkelt. Både för dig som lottköpare och
för oss som säljer lotten.










En lott kostar 100 kr/månaden.
Du behåller dina lottnummer varje månad.
Vi presenterar två vinnare per månad, andra och sista fredagen.
Dessutom är det överraskningsvinster!
Potten består av 41 kr per såld lott. Föreningen får 41 kr per lott
och månad.
Vinstsumman bestäms av hur många lotter som sålts vid
dragningstillfället.
Vinnarna presenteras alltid på hemmavinstens hemsida och i
nyhetsbrev med vinnande lottnummer.
2 kr/månad går till Klubbvinsten som går till de 2 föreningar som
sålt den vinnande lotten.
Du betalar din lott löpande genom autogiro.

Nu kan både du och föreningen låta Hemmavinsten sköta resten!

______________________________________

Gå med och vinn!
Gå med i Hemmavinsten och vinn både åt dig själv och
föreningen!
På Hemmavinsten är vinstchansen till att vinna stort klart bäst
på marknaden. Samtidigt genererar det mest tillbaka till
föreningen. Vi har valt att satsa på något nytt som gynnar alla.
På insidan finns en anmälningsblankett. Busenkel att fylla i!
Det går också bra att boka direkt på www.hemmavinsten.se
Vi räknar med ditt stöd!

Autogiroanmälan, Medgivande
Betalningsmottagare
Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation
Bankgironr : 798-3430
Personnnr: ____________________________________
Kontoinnehavarens Bank

Stöd din lokala förening och vinn!

BankKonto som pengarna dras ifrån (clearing 4 siffror + kontonr
Namn

………………………………………………………………………………………………….

Adress

………………………………………………………………………………………………….

Postnr/ort

………………………………………………………………………………………………….

Kontoinnehavarens personnr (12 siffror)

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro.
Ort/datum

E-post* (obl.) ………………………………………………………………………………………………….
Underskrift (obligatorisk)

Telnr

…………………………..... Personnr …………………………………...............

Förening: Eskilstuna Linden Hockey

st

Lämna till din förening eller skicka till: Samorganisationen, Verkstadsgatan 5, 633 42 Eskilstuna

”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 betalningsmottagare 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, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och
Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna
personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren 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.”

