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BLI MEDLEM I SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND
För medlemskap i Sveriges Veterinärförbund (SVF) ska du vara veterinär
med svensk legitimation eller veterinärstuderande. Information om medlemskap, förmåner och avgifter finns på svf.se.

JAG VILL ATT MITT MEDLEMSKAP STARTAR

År

PERSONUPPGIFTER
Namn

Personnummer
Adress

Postnummer

Postadress
E-post

VETERINÄR
Som veterinär väljer du att ansluta dig till Fackliga Rådet eller Företagarrådet.
Som medlem i Sveriges Veterinärförbund (SVF) är du även medlem i
Veterinärmedicinska Rådet (VMR)
Inom VMR kan du också välja att tillhöra en eller flera sektioner.
Veterinär med svensk veterinärlegitimation
Datum för svensk veterinärlegitimation

Veterinärnummer

Arbetsgivare

Arbetsplats

Ort

Egenföretagare / företagsnamn

Företagarrådet (FÖR)

Veterinärmedicinska Rådet (VMR) Avgift: 25:- /månad per sektion
Välj vilken eller vilka sektioner du vill tillhöra (ej obligatoriskt):
Husdjurssektionen

Hästsektionen

Smådjurssektionen

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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STUDERANDE
Studerandemedlem ansluts till Sveriges Veterinärförbund (SVF) centralt (ej FAR och FÖR). Inom VMR kan du
som är veterinärstuderande också välja att tillhöra en eller flera sektioner.
Land

Veterinärstuderande utomlands

Är medlem i Veterinärmedicinska Föreningen (VMF)

Veterinärmedicinska Rådet (VMR) Avgift: 25:- /månad per sektion
Välj vilken eller vilka sektioner du vill tillhöra (ej obligatoriskt):
Husdjurssektionen

Hästsektionen

Smådjurssektionen

PENSIONÄR
Pensionär ansluts till Sveriges Veterinärförbund (SVF) centralt (ej FAR och FÖR).
Inom VMR kan du som är pensionär också välja att tillhöra en eller flera sektioner.
Pensionär

Veterinärmedicinska Rådet (VMR) Avgift: 25:- /mån per sektion
Välj vilken eller vilka sektioner du vill tillhöra (ej obligatoriskt):
Husdjurssektionen

Hästsektionen

Smådjurssektionen

REDAN MEDLEM I SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND (SVF)?
Är du redan medlem i SVF och vill göra ändringar i ditt medlemskap.
SVF medlemsnummer

Välj vilken eller vilka sektioner du vill tillhöra inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS):
Försöksdjurssektionen

Husdjurssektionen

Sektionen för veterinär folkhälsa

Smådjurssektionen

Jag vill byta förening och fortsättningsvis vara medlem i:

Hästsektionen
Kommentar

Fackliga Rådet (FAR)

Företagarrådet (FÖR)

Kommentar

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA
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AKADEMIKERNAS ERKÄNDA ARBETSLÖSHETSKASSA (AEA)
AEA är Saco:s egen gemensamma arbetslöshetskassa.
För inträde i AEA krävs separat ansökan. Information finns på aea.se.

BETALNINGSSÄTT
Kryssa för om du önskar betala medlemsavgiften via autogiro eller inbetalningsavi.
Månadsvis via autogiro
Anmäl autogiro via din internetbank.

Inbetalningsavi kvartalsvis - tillkommer administrativ avgift om 15 kr / kvartal.
Inbetalningsavi årlig - tillkommer administrativ avgift om 15 kr vid del av år, annars ingen avgift.

VILLKOR FÖR BETALNING VIA AUTOGIRO TILL SVERIGES
VETERINÄRFÖRBUND,
ORG. NR. 802003-7019

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande
behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottaga-rens
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 per-sonuppgifter 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.
Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på
initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska
betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betal-ningar
från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller
betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska
godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte
skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag
belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleve-rantör.
Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens
begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan
betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp,
förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför
varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om
meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta
bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt
uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren
meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med
köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren
sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens med-delande enligt
denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl
00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära
att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallo-dagen får
betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bank-

dagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet
uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller
sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den
aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla
medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att
när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin
betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte
genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före
förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bank-dagen före
förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till
Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom.
Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Auto-giro om
betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallo-dagen eller om
det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att
betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänst-leverantör har rätt
att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor
som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

Sveriges Veterinärförbund är ansvarigt för behandlingen av de uppgifter som lämnas i denna
ansökan. Sveriges Veterinärförbund kommer att använda sig av denna information för att
kunna fullgöra uppgiften att tillvarata Dina intressen rörande anställnings- och avlönings-villkor,
arbetsrätten och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna åvilar Sveriges Vete-rinärförbund
gentemot Dig som medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att
lämnas till annan för behandling, såsom exempelvis vid administration av arbetsmarknadsförsäkringar m.m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter
komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Sveriges Veterinärförbund är angeläget 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 Sveriges Veterinärförbund eventuella förändringar. Enligt PUL har Du rätt att begära
information om de personuppgifter som finns om Dig. Sådan begäran framställs skriftligen till
Sveriges Veterinärförbund.

Sveriges Veterinärförbund
Box 12709 • 112 94 Stockholm
Besöksadress Kungsholms Hamnplan 7

