
Vi vil oppbevare informasjon om at du er/har vært giver, og du kan i fremtiden 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, jfr. 

Personopplysningsloven 

 

 

Velkommen som fast giver! 
 

   AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig betalingsmåte  
                                         

                                              
 

 

                   Tusen takk for din gave!  
 

                      Med vennlig hilsen Amigos de Casa Feliz                         170713 
 

 
 

SVARKUPONG  
  

 

 Jeg ønsker skattefradrag. Mitt fødselsnummer er: 

 
(Firma/bedrifter skriver organisasjonsnummer 9 siffer)  

           

  

    

 Mottaker:  
Mottakers konto 

Amigos de Casa Hogar Feliz 
5081.08.38253 

Månedlig gave/trekk:       Kr. _______________ 
 

 
Beløpet trekkes fra mitt kontonummer  

Beløpsgrense pr. trekk    Kr. _______________ 

(Bør være høyere enn gavebeløp i tilfelle du vil øke 
gavebeløpet senere)  

 

Navn 
__________________________________________ 
Blokkbokstaver 
 

Adresse _______________________________________ 
 

Postnr/sted ____________________________________ 
 
E-post_________________________________________ 
 

Tlf ________________________________ 
 

 
 

           

 

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden. 
 

 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen. 

        (Bankgebyr spart).   
                             

Sted _________________________  Dato ______________ 
 
 

Underskrift _______________________________________ 
 
 

 
 

KID (fylles ut av Amigos de Casa Hogar Feliz) Avtalen leveres/sendes i lukket konvolutt til 

 
 

           Amigos de Casa Hogar Feliz 
Stovebakken 2B    5354 STRAUME 
 

 

 Enkelt: Med AvtaleGiro ordner banken din faste gave til oss for deg. Det er enkelt å inngå avtalen, du kan 
enkelt kontrollere at rett beløp er overført til rett tid på kontoen din, og den er enkel å avslutte. 
 

 Sikkert: AvtaleGiro er trygt og sikkert. Banken administrerer de faste betalingene under strenge krav. 
 

 Tidsbesparende: AvtaleGiro er tidsbesparende både for deg som giver og oss som mottaker. Du fyller bare 
ut slippen under og din del av jobben er gjort. AvtaleGiro sparer også oss for mye ekstraarbeid, slik at vår 
tid kan brukes på viktigere ting enn administrasjon.  
 

 Greit å vite: AvtaleGiro er ikke det samme som ”Faste oppdrag over nettbank”. Gavebeløp over         
nettbank må nemlig registreres manuelt av oss for at giveren skal få skattefradrag.  
Vi er derfor takknemlig om du vil benytte AvtaleGiro.   
 

 Kom i gang: Fyll ut svarkupongen, signer og send den til oss.  Av sikkerhetshensyn ber banken om at                                                                
du oppgir en maksimal beløpsgrense pr. trekk, men du vil selvfølgelig bare bli trukket for beløpet du har                  
oppgitt.   Ditt fødselsnummer må med hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skatte-fradrag.   
 

Maksimalt skattefritt gavebeløp i kalenderåret 2019 er kr.50.000,- (4.167,-/mnd), minimum kr. 500,-pr år.   

 


