automatisk betaling av faste regninger

VIL DU VÆRE MED OG VIRKELIGGJØRE VISJONENE FOR NKLF?
- FAST MÅNEDLIG GIVERTJENESTE MED AVTALEGIRO
De siste årene har vi kunnet virkeliggjøre stadig flere av visjonene for NKLF. Dersom vi
fremover skal virkeliggjøre flere av visjonene knyttet til studentarbeid, helsemisjon og å
være en stemme i den medisinsk-etiske debatten, trenger vi å styrke økonomien i
foreningen. Derfor får du dette tilbudet om å bli med i fast givertjeneste. Nedenfor kan du
angi om din gave skal være låst til studentarbeidet, til misjonsarbeidet eller om den er ”fri”
slik at pengene kan brukes i den delen av arbeidet der de til enhver tid trengs mest. Gaver
blir rapportert til skatteetaten slik at de teller med i ordningen med skattefritak.
AvtaleGiro innebærer:
• Du blir varslet minst 7 dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine
• Din konto blir automatisk belastet ved forfall
• Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt
Slik kommer du i gang
Fyll ut svarkupongen, underskriv, og send den til oss i NKLF, Storgata 10 B , 0155 Oslo.
På Inspiratio kan du eventuelt levere avtalen direkte til kontorsekretær eller styreleder.
Allerede fast giver, men ønsker å øke beløpet?
Fyll ut ny avtalegiro med nytt totalbeløp. Din gamle avtale blir sagt opp.
Med vennlig hilsen
Norges Kristelige Legeforening (NKLF)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger
Beløpsgrense
perfor
trekkmåned
PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 2.000,- per trekkmåned,
for å ta høyde
eventuelle prisjusteringer.
Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt
Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske fakturabeløpet.
til kr. 2.000,- per trekkmåned

; JA TAKK! Jeg ønsker å gi mine gaver med AvtaleGiro.
Mottaker

Mottakers konto

Norges Kristelige
Legeforening
250,- pr. mnd.

7874 05 30428
500,- pr. mnd.

1000,- pr. mnd.

Beløpsgrense per trekkmåned

…...……………kr
………………pr. mnd.

Belast mitt konto nr.
KID nr.
(KID-nummeret fylles ut av NKLF)

Jeg/vi ønsker å få skattefradrag for gavene til Studentarbeidet
Misjonsfondet
Det generelle arbeidet til NKLF
Mitt personnummer er :_____________________________ ( 11 siffer)

E-mail : ______________________

tlf._______________________

Norges Kristelige Legeforening v/Karin Tjernæs, Storgt. 10 B, 0155 Oslo

