Anslut dig till Equmeniakyrkans autogiro redan idag!

Bli månadsgivare

Riv av och vik ihop talongen, tejpa ihop i kanten och posta. Inget frimärke behövs.

Du kan också lägga anmälan i ett kuvert och adressera kuvertet till:
Equmeniakyrkan, SVARSPOST, 20615584, 167 20 Bromma.
Du behöver inte sätta på något frimärke.

Medgivande för autogiro
Gåvogivare

□ Ändring av tidigare insänt medgivande

_______________________________________

Så här fungerar
autogiro

_______________________

Namn

Personnummer

__________________________________________________
Adress

_____________________________
Telefon

» Ett enda beslut

__________________________________________________________________________________
Postadress

Du bestämmer dig en gång för alla.

__________________________________________________________________________________
E-post
__________________________________________________
Församling, ort

» Enkelt med autogiro

Dina pengar dras automatiskt varje månad.

_____________________________
Församlingsnr (ej obligatoriskt)

» Långsiktigt och ansvarsfullt

__________________________________________________________________________________
Bankens namn

Autogirogivare bidrar långsiktigt.
Det ekonomiska ansvaret känns
lätt med autogiro – pengarna används där
de bäst behövs.

__________________________________________________________________________________
Bankkontonummer (clearingnr + kontonummer)

Fördelning

Välj ett av fördelningsalternativen nedan.

» Du stöder den nya kyrkan

Alternativ A: Det enkla alternativet

Genom att bli månadsgivare är du med
och stöder Equmeniakyrkans satsningar.

t behövs!

Jag vill låta Equmeniakyrkan använda
min gåva där den bäst behövs.

äs
Där gåvan b

Belopp som fördelas av Equmeniakyrkan (fyll i belopp)

Totalbelopp

Efter behov mellan Mission i andra länder, Mission i
Sverige, equmenia samt pastors- och diakonutbildning

=

» Du beslutar själv

Du beslutar själv hur länge ditt
engagemang som månadsgivare ska vara.
Vill du ändra eller avsluta ditt autogiro
fyller du i blanketten här bredvid och
sätter ett kryss i ändringsrutan.

Min gåva
på autogiro

Alternativ B: Det individuella alternativet

Jag vill fördela min gåva så här:
Mission i
andra länder

Mission i
Sverige

+

(fyll i belopp)

Pastors/diakon
utbildning
Församling

equmenia

+

+

+

Regionen

+

Fyll i belopp ovan för varje område du vill ge din gåva till.

Totalbelopp

=
Summera
totalbeloppet

Jag vill att Equmeniakyrkan varje månad överför angivet totalbelopp. Beloppet ska överföras från mitt konto den sista
bankdagen i månaden tills vidare. Betalningsmottagare är Equmeniakyrkan.
Jag godkänner villkoren för anslutning till Equmeniakyrkans autogiro och accepterar de villkor för autogiro som
återges på baksidan av denna handling. De uppgifter jag angett kommer att behandlas elektroniskt för internt bruk.

________________
Datum

______________________________________________
Namnteckning

Har du frågor kan du höra av dig
till Equmeniakyrkan på
tel 08-580 031 00 eller via e-post till:
info@equmeniakyrkan.se

Sofia Camnerin,
biträdande kyrkoledare

Equmeniakyrkan, Box 14038, 167 14 Bromma • Telefon: 08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se • www.equmeniakyrkan.se

Tejpa här

Medgivande till betalning via Autogiro Privat
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare
för överföring till denna via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte
skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om
gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till
annat konto i banken eller till konto i annan bank.

Ge Equmeniakyrkan en
flygande start – och få ett
förkläde sytt med kärlek

Så här fungerar månadsgivande
Autogiro är den smidigaste gåvoformen för dig
vid
som vill ta ett beslut som varar. Det räcker att du
a,
summ
viss
en
ge
att
för
ett tillfälle bestämmer dig
själv
du
tills
o
så dras den varje månad från ditt kont
ändrar eller stoppar utbetalningarna.

Exempel på hur en gåva kan
användas i vårt internationella arbete:

Uttaget från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter
– om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,
eller
– om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken
och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot.

Som månadsgivare stöder du den nya kyrkans
arbete i Sverige och i andra länder med den
summa du vill ge varje månad. På så sätt kan vi
arbeta långsiktigt och vår nya kyrka, med sina
844 församlingar som finns över hela Sverige, får
möjlighet att verka och växa!

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag
medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas
med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag
skriftligen återkallat den hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller
flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före
förfallodagen.

Blir du månadsgivare nu får du ett förkläde sytt
av Honorine, Mirna, Misa eller kanske Sylvie.
Sömmerskor vi utbildat i Kongo-Brazzaville och
i Kongo-Kinshasa. Deras tro på framtiden för sig
och sina familjer har återvänt. Var med och ge fler
möjligheten att klara livet och få framtidstro i ett
krigshärjat Kongo – och på andra platser i världen
där vi och våra systerkyrkor arbetar för de mest
utsatta.

Vik

Frimärke
behövs inte.
Porto betalt.

Jag är ny månadsgivare. Skicka ett
förkläde till adress jag angivit på
andra sidan av talongen.
Jag har värvat en ny
månadsgivare som heter:

Tillsammans kan vi mer. Bli månadsgivare – och
få ett förkläde sytt med kärlek!

Lasse Svensson
kyrkoledare

Vik

Jag får ett eget förkläde för att:

Foto: Peter Hoelstad

- 100 kr räcker till sju vaccinationer
- 200 kr ger mödravård till en nybliven mamma
- 500 kr blir ett helt plåttak till ett mindre hus
- 600 kr räcker till en månadslön för en sjuksköterska
- 850 kr kostar en månads utbildning av en pastorskandidat

Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina
betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.

_______________________

Equmeniakyrkan

Jag har ökat mitt autogiro som
framgår av blanketten på andra
sidan av talongen.

SVARSPOST
20615584
167 20 Bromma

Jag har redan fått mitt förkläde på
annat sätt.

Tejpa här

