STÖD ELU - BLI MÅNADSGIVARE!
Ja, jag vill vara en av dem som ökar mitt nuvarande givande,
eller börjar ett nytt, för att hjälpa ELU att utveckla sitt arbete!
Jag vill ge:		

Jag vill öka med:

125 kr		
500 kr		

250 kr
Annat belopp

Namn
Adress

kr

ELU får göra detta uttag från mitt konto:

Postnummer, ort
Telefonnummer

den sista bankdagen i månaden (rekommenderas)
annan dag:

E-postadress
Bankens namn

Tack för din gåva!
Vi vill tacka Dig för att Du genom Din Månadsgåva vill vara med
och bära ELUs verksamhet.

Clearingnummer/
bankens adress
Kontonummer

(ej postgiro; kontot måste
vara givarens eget konto)

ELUs ekonomi är helt beroende av regelbundna gåvor och
därför är Månadsgåvan speciellt viktig.

Personnummer

Låt Din gåva följas av bön!
Vi är väldigt tacksamma för just Din gåva. Vårt arbete och vår
önskan är att alla Sveriges ungdomar ska få lära känna Jesus
Kristus, och du och jag får vara en del i det arbetet. Vi är så
oerhört rikt välsignade av Honom och det här är ett sätt att ge
tillbaka till Honom på.
Låt din gåva följas av bön för våra anställda och alla människor
som de möter!

Tack!

Underskrift

Givaren

Målsman (om givaren är under 18 år)

Datum och ort:

INFORMATION
Evangelisk Luthersk Mission - Ungdom är skyldig att tillhandahålla
följande information till alla som vill stödja oss via autogiro. Det är en
juridisk avtalstext rörande tillståndsgivande mellan dig, din bank och
Bankgirocentralen.
•• Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av
angiven betalningsmottagare för överföring till denne 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 konto i annan bank.
•• 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.
•• Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka,
därefter med det belopp som uppgetts ovan.
•• Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas
av Autogiro samt att banken och betalnings-mottagaren har rätt att i
vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot.
•• Bankgirocentralen, BGC AB, har i uppdrag att sköta Auto-girorutinen
för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens
register om kontots nummer och adress får sambearbetas med BGC:s
uppgifter till ett register.
•• Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar
efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren
eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före
förfallodagen.

Skicka den ifyllda blanketten till:
Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom
Smålandsvägen 48
286 35 Örkelljunga

Har du några frågor angående ditt givande får du gärna höra av dig till Jimmy
Svensson på ovanstående adress eller på tfn. 073-312 93 94.

