
 
 

AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig å betale kontingent på 
 
Enkelt.  Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg. 

OBS  AvtaleGiro må ikke forveksles med ”Faste oppdrag over nettbank”.  

Sikkert.  Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på 
kontofonen eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett beløp er betalt til rett tid. Ønsker du å 
stoppe betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.  

Rimelig.  AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre penger på. 

Fordel for Norsk Farmasøytisk Selskap. Rimelig ordning å administrere, sparer oss for mye 
papirarbeid. Ressursene kan settes inn på andre viktige områder.  

Slik kommer du i gang Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en 
maksimal beløpsgrense pr. trekk, men du vil KUN bli trukket for det terminbeløpet du har oppgitt. Hvis 
feltet er åpent, settes beløpsgrensen til det dobbelte av terminbeløpet. 

Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til Norsk Farmasøytisk Selskap. 
 

S v a r k u p o n g  
 

Jeg er ny medlem og vil betale min kontingent til Norsk Farmasøytisk Selskap med  
kr. ____________ årlig 

 
Jeg er medlem fra før og ønsker å endre kontingent-innbetalingen til avtalegiro, med  

kr. __________ årlig 
 

          
         Vanlig medlem:  kr. 500 pr år 
         Student/pensjonist:  kr. 250 pr år 
  

 
 

 
 
 

 

    Jeg ønsker å benytte   

 Mottaker:  
Norsk Farmasøytisk 
Selskap 

Mottakers konto: 
1600.22.22241 

Beløpsgrense pr trekk_________ 
(Må være større eller lik trekkbeløp)  

 

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer Navn ___________________________________ 
 
Adresse _______________________________________ 
 
Postnr/sted ____________________________________ 
 
E-post_________________________________________ 
 
Tlf____________________________________________ 
 
Oppgi også gjerne arbeidssted og stilling/evnt. 
studiested eller om du er pensjonist (du kan bruke 
baksiden av arket) 
 
 
 

 
 

           
 Beløpet trekkes den 20.nde i måneden  
 

 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen. 
        (Norsk Farmasøytisk Selskap sparer bankgebyr).                               
 

 Sted ___________     Dato ___________   Underskrift ____________________________ 

 
KID (fylles ut av Norsk Farmasøytisk Selskap) Avtalen leveres eller sendes i lukket konvolutt til 

 

 

           Norsk Farmasøytisk Selskap 
Pb 5070 Majorstuen               
0301  Oslo 

  

 


