Ja, jeg vil være bidragsyter til DELK i Sandefjord!
Jeg vet at fast givertjeneste er en flott måte å bidra til Moe menighet sitt arbeid,
herunder barne- og ungdomsarbeid, misjon, prestetjenesten, utbygginger, lokale
driftsutgifter og eksterne formål som fastsettes av menighetens ledelse og
årsmøte.
Jeg vet at jeg slipper å godkjenne hver betaling, for betalingene blir lagt
automatisk til forfall den 20. i hver måned. Jeg kan enkelt stoppe fremtidige
betalinger i min nettbank.
Jeg vet at fast givertjeneste gir DELK forutsigbare innbetalinger, og det er svært enkelt å
administrere.
Jeg vet at jeg får skattefradrag for gaver med inntil kr 40 000 pr år pr giver. (2018-tall).
Jeg vet at alt som skal til for å komme i gang, er å fylle ut svarkupongen nedenfor og levere den til
adressen nederst til høyre på svarkupongen. Kun regnskapsfører og en annen økonomiarbeider
kjenner til hva hver giver gir, og det praktiseres full taushetsplikt.
Jeg vet at jeg vil være bidragsyter nå.
Viktig informasjon
Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en beløpsgrense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det gavebeløpet
du har oppgitt på øverste linje. Ta gjerne høyde for at du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis
det skulle bli aktuelt – ikke behøver å fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent, settes beløpsgrensen til det dobbelte av
terminbeløpet.
Ditt fødselsnummer må med hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag.

Telefonnummer (mobil):______________________________ E-post: ___________________________________________

Svarkupong
Jeg vil støtte Moe menighet med gave på kr __________ hver måned.
Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er

For firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer:

Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte
AvtaleGiro (mer kostbart for menigheten).
Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om
følgende: Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare
informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i
fremtiden kan 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, for eksempel skatteetaten
vedrørende eventuelt skattefradrag.

Beløpsgrense pr trekk

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Mottakers konto:
Sandefjord men. DELK 3000 25 35862
Beløpet trekkes fra mitt kontonummer

___________

(Vi anbefaler minimum det dobbelte av gavebeløpet, for å
ta høyde for eventuelle senere oppjusteringer.)

Navn ___________________________________
Adresse _______________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
(Menigheten sparer bankgebyr).

Sted ___________

Dato ___________

KID (fylles ut av menigheten)

Postnr/sted ____________________________________

Underskrift ____________________________
Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til

Moe menighet, DELK
v/regnskapsfører Høye Løvland, Skottåker 9, 3219
Sandefjord

