Jeg ønsker å gi gaver på andre
måter enn å betale med
AvtaleGiro. Ta kontakt med meg.
Navn:

Telefon:

Takk for at du vil bli fast giver i Gand menighet og betale din faste gave med
AvtaleGiro
AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:
Du blir varslet minst 7 dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine
Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken
Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt

Slik kommer du i gang
Fyll bare ut vedlagte svarkupong, underskriv, og send svarkupongen til Gand
menighetskontor.
Med vennlig hilsen
Gand Menighet

automatisk betaling av faste regninger

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense per trekkmåned høyt nok til å ta høyde for eventuelle endringer du vil ønske å gjøre i
fremtiden. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det avtalte gavebeløpet.

Fyll gjerne ut feltene på pc’en – skriv ut dokumentet og underskriv….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger
Beløpsgrense per trekkmåned

 JA TAKK! Jeg ønsker å betale min støtte til Gand
Menighet med AvtaleGiro.

Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 3000,- per
trekkmåned

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Gand Menighet

3080 30 42426

…...……………kr

Jeg ønsker å gi:
Ønsket termin:

200 kr
Månedlig

400 kr

600 kr

Kvartalsvis

Annet beløp …………….. kr

1000 kr
Halvårlig

Årlig

Ønsket trekkdato: ………………..

Belast mitt konto nr.
(OBS! kontonummer og pers.nr. – registrer tallene fortløpende uten bruk av tab-tasten)

Jeg ønsker ikke å motta
varsel i forkant av betalingen

KID nr.
(KID nr fylles ut av menigheten)

Navn:
Adresse:
Postnr/sted:

Pers.nr:
(personnummer/11 siffer – fylles ut om du ønsker skattefradrag)

Telefon:

Sted/dato: …………………………………………………. Underskrift: ……………………………………………………..
Send/lever svarkupongen til oss i menigheten: Gand Menighet, Juvelv. 4, 4318 Sandnes

Skriv ut skjema

