AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig betalingsmåte
Enkelt:
Med AvtaleGiro ordner banken ditt faste bidrag til oss for deg. Det er enkelt å inngå avtalen, du kan enkelt kontrollere at rett beløp
er overført til rett tid på kontoen din, og den er enkel å avslutte.
Sikkert:
AvtaleGiro er trygt og sikkert. Banken administrerer de faste betalingene under strenge krav.
Tidsbeparende:
AvtaleGiro er tidsbesparende både for deg som betaler og oss som mottaker. Du fyller bare ut kupongen under og din del av
jobben er gjort. AvtaleGiro sparer også oss for mye ekstraarbeid, slik at vår tid kan brukes på viktigere ting enn administrasjon.
Greit å vite:
AvtaleGiro er ikke det samme som "Faste oppdrag" i bank. Beløp fra denne tjenesten må registreres manuelt av oss. Vi er derfor
takknemlig om du benytter AvtaleGiro.
Kom i gang:
Fyll ut svarkupongen, signér og levér den til oss. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en maksimal beløpsgrense pr.
trekkmåned, men du vil selvfølgelig bare bli trukket for beløpet du har oppgitt.

Svarkupong
Takk for at du vil støtte oss via avtalegiro!
Menighetens arbeid
Terminbeløp:

kr

pr

Måned

Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnr er:

Mottaker:

Kvartal

Halvår

År

evt organisasjonsnr for firma/bedrift:

Misjonskirken Den Evangeliske
Forsamling
Beløpsgrense pr måned:

Mottakers konto: 3000 27 58160

kr

(må være lik eller større enn terminbeløp)
Belast konto:

Navn:
Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av
betalingen (mottaker sparer gebyrer)

Sted:
Underskrift:
KID (fylles inn av mottaker):

Dato:

Adresse:
Postnr/sted:
E-post:
Tlf:
Svarkupongen sendes/leveres i lukket konvolutt til:
Misjonskirken Den Evangeliske Forsamling
Slemdalvn.1
0369

OSLO

Vi vil oppbevare informasjon om at du støtter oss, og du kan i fremtiden komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og
adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, jfr. Personopplysningslo

