
Takk for at du vil støtte barnemisjonen arbeid
Vennligst fyll ut denne svarkupongen, og send/lever den til oss:
Skandinavisk Barnemisjon, Boks 245, 4576 Lyngdal

Med vennlig hilsen
Skandinavisk Barnemisjon

Send eller lever svarkupongen til oss: Skandinavisk Barnemisjon, Boks 245, 4576 Lyngdal

Betaling med 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

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

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

Post nr/sted.................................................................................

automatisk betaling av faste regninger

AUTOMATISK BETALING AV FASTE REGNINGER

Jeg vil gi min støtte til skandinavisk
Barnemisjon med kr._____________

Pr. måned Pr. kvartal

Personnr.

(Må oppgis om du ønsker skattefradag)

For firma/bedrifter oppgis foretaksnr.

Jeg ønsker å bli registrert som medlem av skandinavisk Barnemisjon i Norge og få anledning til å
møte på årsmøter som holdes innen utgangen av april hvert år

Min e-post adr.: Telefon:

Min gave skal brukes til:
Fadderbidrag der behovet er størst SL Fadder (personlig fadder)
Fadder, Filippinene Fadder, Ukraina
Fadder, Zambia Fadder, Moldova

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om følgende:
Når du støtter Skandinavisk Barnemisjon, vil vi oppbevare informasjon som
du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme til å motta
materiell fra oss.
Vi vil ikke utleve ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle
krav fra offentlige myndigheter, f.eks. skatteetaten vedrørende eventuelle
skattefradrag.

JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro

AAvvttaallee GGiirroo

AAvvttaallee GGiirroo

Beløpsgrense per trekkmåned
Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen
bli satt til kr. 2.000,- per trekkmåned

Mottaker Mottaker konto Beløpsgrense per trekkmåned

Skandinavisk Barnemisjon 5082 06 05842 ....................................kr. Må være høyere en gavebeløp

Belasr mitt konto nr.: 

Kid nr.
(Kid-nummeret fylles ut av barnemisjonen)

Jeg vil spare misjonen for gebyr og ønsker
ikke å motta varsel i forkant av betalingen

Sted/Dato .....................................................................

Underskrift ...................................................................



Kjære Barnemisjonvenn
Vi håper at du vil støtte Barnemisjonen

Du krysser av for hva du vil at gaven skal brukes til:
Fadderbidrag der behovet er størst Valgfritt beløp

Fadder, Filippinene Valgfritt beløp

Faadder, Ukraina Valgfritt beløp

Fadder, Zambia Valgfritt beløp

Fadder, Moldova Valgfritt beløp

SL Fadder (personlig fadder) 250,- pr. mnd.

Det brukes AvtalGiro for de faste månedlige innbetalinger. 
4 ganger i året kommer informasjonsbrev/blad der det ligger vedlagt en innbetalingsblankett som kan brukestil
 ekstragavetil spesielle formål.

Skatefradrag for gaver til Barnemisjonen
For å få fradrag på skatten må vi få ditt personnummer slk at vi kan innberette til skattekontoret hvor mye du har
gitt. Du får da 28% fradrag for dine gaver mellom kr. 500,- og 12.000,-

§
Skjema på baksiden har en del formell informasjon som vi er forpliktet til å gi etter norsk lov. Ved inngåelse av
 avtaler så har man etter norsk angrefrist i 14 dager. Vi praktiserer ubegrenset angrefrist. Når du som ønsker å støtte
Barnemisjonen velger å avslutte støtten så er det bare å gi oss melding om det, vi respekterer din avgjørelse.

Ferdig utfylt skjema sendes til Barnemisjonen i vedlagte konvolutt.

Skjemaet må undertegnes av den som disponerer bankkontoen, vi sender AvtaleGiro delen til banken etter at vi har
ført på kid-nummer.

For Barnemisjonen

Harry Haraldsen
Daglig leder

Postadresse: Boks 245
4576 LYNGDAL
Norge

Telefon 38 34 78 14
E-mail post@barnemisjonen.no
Web www.barnemisjonen.no

Org. nr. 989 309 404
Giro 5082 06 05842


