Betalingshyppighet (fylles ut av alle)

Des

behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven.

Maksimalt fradragsbeløp er 12.000 kroner. Gaver utover dette betraktes som ekstragave til misjonen.
I januar får du tilsendt takkebrev sammen med bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er kr 500 pr. år

Slik kommer du i gang

Nov

Juli

Nov

1) Fyll ut denne siden.
2) Send den til: Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 Straume.
Du får beskjed fra banken din når AvtaleGiro trer i kraft.
Avtalen kan endres/stoppes når som helst ved henvendelse til din bankforbindelse.

(Bruk store bokstaver)

Navn:...........................................................

Okt

Mai

Okt

Adresse:.......................................................

Sep

kr.

I følge bankenes sikkerhetskrav, er vi pålagt å be
deg fylle ut en øvre beløpsgrense pr. trekkmåned.
Vi anbefaler at du setter den maksimale beløpsgrensen til kr. 1.000,- pr. mnd., for å ta høyde
for eventuelle fremtidige gaveendringer. Du vil
uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske
gavebeløpet.
Hvis feltet under ikke fylles ut, vil beløpsgrensen
bli satt til kr 1.000,- pr. mnd.

Beløpsgrense pr. trekkmåned:

Trekkdato (fra 15. til 25.):

Aug

Mars

Sept

Tlf.:....................E-post:................................

Mottakers konto
8220.02.80632

(er kjent med og aksepterer vilkårene for AvtaleGiro).

Juli

Årlig, eller de månedene jeg har krysset av for:

Aug

Mottaker
Indremisjonsforbundet

Ja, jeg ønsker å bli Fast Giver med AvtaleGiro

Jeg ønsker å bli Fast Giver og få tilsendt giroblanketter.

kr._____________

Juni

oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konﬁdensiell

Mitt personnr. er:

Indremisjonsforbundet har tillatelse fra Datatilsynet for

Ja, jeg ønsker 28% skattefradag på mine gaver.

Jeg ønsker at hvert gavebeløp, kr._____________ skal fordeles slik:

Indremisjonsforbundet:

Mai

Halvårlig

Des

kr._____________ (inkl. gave til leirsted og øvrige kretstiltak)

(Navn)

April

Årlig, eller de månedene jeg har krysset av for:

Forening: _________________ kr._____________
(Navn)

(Kid-nummer fylles ut av ImF)

Belast mitt konto nr.

Mars

Kvartalsvis

Jeg ønsker at hvert gavebeløp, kr

Juni

Trekkdato (fra 15. til 25.):

Belast mitt konto nr.

Betalingshyppighet (fylles ut av alle):
Feb

Sendes til: ImF, Søre Bildøy, 5353 Straume

kr
Jondal Indremisjon

Underskrift:

Sted/dato:

(inkl. gave til leirsted og øvrige kretstiltak)

Krets: ____________________

Jeg ønsker å bli fast giver få tilsendt giroblanketter.

Indremisjonsforbundet har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven.

(Kid-nummer fylles ut av ImF)

kr
Indremisjonsforbundet:

April

(er kjent med og aksepterer vilkårende for AvtaleGiro).

Ja, jeg ønsker å bli fast giver med AvtaleGiro

Sted/dato: ……………………………… Underskrift:……………………………………………………
Sendes til: ImF, Søre Bildøy, 5353 Straume

Tlf:

Feb

kr.

Beløpsgrense pr. trekkmåned:
Mottakers konto
8220.02.80632

Mottaker
Indremisjonsforbundet

kr
Krets:

Jan

E-post:

Månedlig

(Bruk store bokstaver)

Ja, jeg ønsker 28% skattefradrag på mine gaver.
Mitt personnr. er:

Postnr./-sted:

Halvårlig

Jan

skal fordeles slik:

Postnr./-sted:................................................

Slik kommer du igang
1) Fyll ut denne siden.
2) Send den til: Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 Straume
Du får beskjed fra banken din når AvtaleGiro trer i kraft.
Avtalen kan endres/stoppes når som helst ved henvendelse til din bankforbindelse.

Maksimalt fradragsbeløp er 12.000 kroner. Gaver utover dette betraktes som en ekstragave til misjonen.
I januar får du tilsendt takkebrev sammen med bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år.

Adresse:

Kvartalvis
Måndelig

Ifølge bankens sikkerhetskrav, er vi pålagt å be deg
fylle ut en øvre beløpsgrense pr. trekkmåned. Vi
anbefaler at du setter den maksimale beløpsgrensen
til kr 1.000 pr. mnd. for å ta høyde for eventuelle
fremtidige gaveendringer. Du vil uansett aldri bli
trukket for mer enn det faktiske gavebeløpet. Hvis
feltet under ikke fylles ut, vil beløpsgrensen bli satt til
kr 1.000 pr. mnd.

Navn:

Avtale Giro - enklere blir det ikke
Fast Givertjeneste med

