Plass til info om arbeidet på baksiden. (Eventuell tekst på baksiden av svarkupongen blir akseptert.)

AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig måte å betale medlemsskapet på
Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.
OBS AvtaleGiro må ikke forveksles med ”Faste oppdrag over nettbank”. Gave-beløp over nettbank må
registreres manuelt av oss med det merarbeid dette medfører
Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen
eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett beløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe betalingen, kan
du gjøre det selv i nettbanken eller ta en telefon til banken som vil ordne det for deg.
Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å betale på.
Fordel for Somalisk Velferdsforening. AvtaleGiro reduserer kontorets registrerings-arbeid betraktelig og er
en enkel og rimelig ordning for oss å administrere.
Som du ser, har vi også gitt mulighet til å gi en månedlig gave i tillegg til kontingenten.
Slik kommer du i gang: Fyll ut svarkupongen.
Beløpsgrense pr trekk. Av sikkerhetshensyn bes du oppgi en maksimal beløpsgrense pr. trekk, men du vil
bare bli trukket for det oppgitte totale terminvise beløpet. Beløpsgrensen settes lik ditt totalbeløp eller høyere.
I fall du senere skulle ønske å heve gavebeløpet og gir oss beskjed om det, behøver du ikke fylle ut ny
svarkupong så sant det nye totalbeløpet er innenfor den oppgitte beløpsgrensen.
Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand til Somalisk Velferdsforening..

Svarkupong for betaling av kontingent med AvtaleGiro
Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om følgende: Vi vil oppbevare informasjon om at du er/har vært medlem,
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.

til dekning av kontingent (kr.100,-) + frivillig gave
til Somalisk Velferdsfor. Totalt kr ______ pr.år

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
Somalisk Velferdsforening

Mottakers konto:
7014.20.19629

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer

Beløpsgrense pr trekk _________
Settes lik ditt totale beløp ovenfor eller høyere.
Navn ___________________________________
Adresse _______________________________________

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen
(Somalisk Velferdsforening sparer bankgebyr)

Sted ___________

Dato ___________

KID (fylles ut av Somalisk Velferdsforening)

Postnr/sted ____________________________________

Underskrift ____________________________
Avtalen sendes/leveres til

Somalisk Velferdsforening
Postboks 8890 Youngstorget

0028 Oslo

