
MASTHUGGETS KAMPSPORTSKLUBB

AUTOGIROAVTAL & MEDLEMSVILLKOR

MEDLEMSAVGIFT: Första dragningen varje kalenderår (ex. året 2027) dras det 200 kr

extra. Detta är  föreningens medlemsavgift och när den dras är du försäkrad via MKK.

RABATT NORDIC WELLNESS: Är du medlem i MKK så får du 30% rabatt på samtliga Nordic Wellness gym

autogiro och årskort (gäller ej redan rabatterade former av medlemskap hos NW, ex. student).

STEG #1: TRÄNINGSAVGIFT -  TYP AV MEDLEMSKAP  - Vilken typ av tränings-medlemskap vill du ha?

ORDINARIE

Barn & Ungdom Platinum (Upp till tre grupper) (0-17 år) 290 kr/månad

Vuxen (18+ år) Silver (en grupp) 390 kr/månad

Vuxen Guld (18+ år) (upp till två grupper) 490 kr/månad

Vuxen Platinum (18+ år) (upp till tre grupper) 590 kr/månad

(Vill du tävla för Masthuggets Kampsportsklubb förväntas du vara Platinum-medlem)

STUDENT

Student Platinum (18+ år) (upp till tre grupper)  (studieintyg skall bifogas tillsammans med denna

autogiroblankett) 470 kr/månad

NORDIC WELLNESS PERSONAL (ange vilket NW du är anställd)

Nordic Wellness Personal Platinum (18+ år)  (upp till tre grupper) 470 kr/månad

LEDARE (Krävs godkännande av styrelsen)

Ledare (Instruktör) Platinum (18+ år) (upp till tre grupper) 290 kr/månad

Ledare (Lokalvårdsteam) Platinum (18+ år) (upp till tre grupper)  290 kr/månad

STEG #2: GRUPP/IDROTT - Markera genom att ringa de grupper  du vill tillhöra.

Om du tränar länge kan du komma att avancera i grupperna. Det är helt normalt och inget du behöver tänka på

nu.

Om du valt SILVER väljer du en grupp.

Om du valt GULD väljer du två grupper.

Om du valt PLATINUM väljer du upp till tre grupper.

Om du valt BARN (0-17 år) så har barn automatiskt platinum och kan därmed träna i samtliga barngrupper.

Om du valt STUDENT, LEDARE eller NW PERSONAL väljer du upp till tre grupper.

Barn 5–8 år (Thaiboxning & Boxning & Familjeträning & MMA)

Barn 9–12 år (Thaiboxning & Boxning & MMA)

Ungdom 13–15 år (Thaiboxning & Boxning & MMA)

Thaiboxning Motionsgrupp

Thaiboxning Fortsättningsgrupp

Thaiboxning Avancerad grupp

Boxning Motionsgrupp

Kickboxning Motionsgrupp

Yoga

MMA



STEG #3: LÄS NOGA: REGLER & UPPSÄGNINGSTID & BINDNINGSTID

● INKLUDERING Masthuggets Kampsportsklubb är en ideell förening med en värdegrund (se våra

stadgar). Vi är måna om att alla skall känna sig välkomna och inkluderade. Individ som behandlar andra

medlemmar illa riskerar att bli utesluten ur föreningen.

● BINDNINGSTID Vi  har ingen bindningstid. Däremot har vi uppsägningstid.

● UPPSÄGNINGSTID Fyra (4) månaders uppsägningstid – Det innebär att från den dag vi får information

om att du skriftligen sagt upp ditt avtal så kommer det att dras pengar från ditt konto fyra gånger.

● UPPSÄGNING AV AUTOGIRO Uppsägning av autogiro skall ske skriftligt. Blankett finns på vår

hemsida. Blanketten skall fyllas i och signeras av den som betalar för autogirot. Blanketten skall sedan

läggas i brevlåda i träningslokalen, alternativt skickas med post till:

Masthuggets Kampsportsklubb

Fjällgatan 18

413 17 Göteborg

● UPPSÄGNING MUNTLIGT Om du av mycket goda skäl inte har möjlighet att skicka in blanketten för

uppsägning så kan du boka in en tid där du träffar styrelsen och legitimerar dig och muntligen säger upp

avtalet. Kontakta oss på info@masthuggetskampsportsklubb.se om du endast har möjlighet att säga upp

avtalet muntligt. Notera att det kan dröja innan styrelsen har tid att träffas fysiskt.

● PRISÄNDRINGAR Masthuggets Kampsportsklubb förbehåller sig rätten att genomföra prisändringar

även under uppsägningstid. Vi kommer dock alltid att annonsera prisändringar som påverkar dig (på

hemsida och sociala medier) minst fyra (4) månader innan vi genomför dem.

● OM DU EJ BETALAR I TID Masthuggets Kampsportsklubb förbehåller sig rätten att debitera ränta

enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven

betalning.

● FRYSNING av medlemskap medges endast mot uppvisande av läkarintyg. Frysning kan ske maximalt en

månad i taget. Du måste alltså visa upp nytt läkarintyg varje månad.

● FORCE MAJEUR - I händelse av krig, upplopp, brand, pandemi, naturkatastrof, politisk orolighet eller

annat som står utanför föreningens kontroll förbehåller vi oss rätten att under en kortare eller längre

period justera mängden träningspass som erbjuds. Från ett fåtal till inga alls, beroende på situationen. Vi

kommer under denna period fortsätta ta betalt av våra medlemmar. Normal uppsägningstid gäller. Vi

kommer alltid sträva efter att ha öppet och erbjuda medlemmar träning.

● TRÄNINGEN -Masthuggets Kampsportsklubb är en ideell förening och träningen utförs av oavlönade

ledare och instruktörer. Under sommaren och julhelgerna samt övriga lov och helgdagar kan mängden

träningspass variera. Masthuggets Kampsportsklubb förbehåller sig rätten att neka ersättning eller retur

av träningsavgift grundat på ordinarie variationer i schemat under ovan nämnda perioder.

● FÖRTYDLIGANDE: Varje period (vår, sommar, höst) har Masthuggets Kampsportsklubbs demokratiskt

valda styrelse i uppgift att kommunicera med instruktörerna och baserat på deras krav och önskemål

skapa ett träningsschema där medlemmarnas önskemål (efter vår bästa förmåga) blir tillgodosedda.

Det är ditt ansvar som betalande medlem att hålla dig uppdaterad om träningstider och scheman.

● NORDIC WELLNESS RABATT Masthuggets Kampsportsklubb (MKK) har ett samarbete med Nordic

Wellness. Är du medlem i MKK så får du 30% rabatt på samtliga Nordic Wellness gym autogiro och

årskort (gäller ej redan rabatterade former av medlemskap, ex. student). Kontakta ditt Nordic Wellness

för mer information.

● MEDLEMSAVGIFT: Första dragningen varje kalenderår (ex. året 2027) dras det 200 kr extra. Detta är

föreningens medlemsavgift och när den dras är du försäkrad via föreningen.

● Vänligen se till att samtliga 4 sidor av detta avtal blir inskickat till Masthuggets Kampsportsklubb.

mailto:info@masthuggetskampsportsklubb.se


Autogiroanmälan,

medgivande till kontonummer

bankgirot.se

STEG #4: LÄS OCH FYLL I BLANKETT

Ifylld blankett skickas per post till betalningsmottagaren

BETALNINGSMOTTAGARE (VUXEN 18+ ÅR) BETALARE

Masthuggets Kampsportsklubb* Namn på betalare*

Fjällgatan 18 Fullständig adress *

413 17 Postnummer och ort*

Göteborg Telefonnummer *

Organisationsnummer:  802466-6292 Person-/organisationsnummer (10 siffror) *

Postgiro: 66 26 90-7 Bank*

Konto (Clearing nummer +kontonummer) *

(BARN (0-17 år) TRÄNANDE MINDERÅRIG UPPGIFTER

Barnets fullständiga personnummer* Barnets fullständiga namn*

SIGNATUR* Datum*

Undertecknad medger att den läst igenom samtliga fyra (4) sidor i avtalet.

Jag som undertecknar har förstått att det är fyra månader uppsägningstid.

Markerade uppgifter är obligatoriska *

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.



Autogiroanmälan,

medgivande till kontonummer

bankgirot.se

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 betalningar 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 betaltjänstleverantör.

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

meddelande 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

förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. 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 bankdagen 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 Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning

på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att

betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor

som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
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