
Arbejdsgang

Arbejdsgange for SIK og SIP
03. Når der ikke er dækning i medlemmets bankkonto

Skriftlig beskrivelse

Betaling af kontingent skal ske ved PBS-betaling. Denne 
arbejdsgangbeskrivelse vedrører det tilfælde, hvor der ikke er 
dækning på medlemmets bankkonto.

1. Hvis et medlems bankkonto ikke kan dække den månedlige
kontingentbetaling sender "Nets" et girokort til medlemmet på den 
oplyste adresse.

2. Medlemmet modtager girokort og betaler det skyldige beløb.
Ved betaling af girokortet kan man tilmelde sig PBS, så der sker et
automatisk fratræk fra PBS ved næste kontingentbetaling.
Så længe man ikke tilmelder sig PBS, vil man modtage et girokort
ved næste måneds kontingentopkrævning.
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1. Hvis et medlems bankkonto ikke kan
dække den månedlige kontingentbetaling

sender "Nets" et girokort til medlemmet på
den oplyste adresse.

Side 1 Side 2

Illustration

Sagens udgangspunkt.
Kan forekomme flere gange

i en arbejdsgang.

Almindeli gt  sagsskridt.
Indho ldet angiver,  hvilken

værdi der tilføres
i sagsskridtet.

Blanket eller kopi. Der kan
ligge fl ere op ad hinanden, 

hvis der udleveres flere 
slags i samme håndtering.

Hvilken handling der
foretages med IT i

systemet.

Møde
el ler

telefon.

Afgørelse.



2. Medlemmet modtager girokort og betaler det
skyldige beløb.
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