Ja, jeg ønsker å bli fast giver til Elkems solidaritetsprosjekt!
Kreditkto. nr. 82000198427

Jeg vil gi pr. måned:
50 kr

100 kr

200 kr

Annet beløp kr
Beløpsgrense per trekkmåned kr

Mottaker:
Kirkens Nødhjelp

Mottaker konto:
8200 01 98427

Beløpsgrense angir rammen for hvor mye du senere kan øke ditt
gavebeløp uten å fylle ut ny fullmakt med signatur.

Jeg ønsker at følgende konto skal belastes:
Jeg ønsker ikke varsel i forkant
av betalingen

Kontonummer må fylles ut av alle

KID nr:

0 0 0 0 0 0 0

Fylles ut av Kirkens Nødhjelp

Navn:
Adresse:
Postnr:

Sted:

Tlf:
E-post:
Fødselsdato:		
d

Vi vil aldri gi e-post adressen din videre til andre,
men ønsker å sende deg informasjon av og til.

Personnr:
d

m

m

å

å

Fylles ut dersom du ønsker skattefradrag for dine gaver.
Brett her

Ved å bli med på Elkems felles engasjement i Brasil får du:
- Gleden av å kunne gi mennesker i Brasil nye muligheter gjennom barns utdanning og klimatilpasset jordbruk
- Mulighet til å bli med på prosjektreise sammen med andre Elkem ansatte
- Følge prosjektene over tid, gjennom to nyhetsbrev fra prosjektet i året, samt filmsnutter
- Kirkens Nødhjelp-magasinet 5 ganger i året
- Skattefradrag på 28 % for all støtte over 500 kr i året

På hvilket verk eller forretningsområde er du ansatt?:
Kvinne

Beskjed til Kirkens Nødhjelp (bruk blokkbokstaver):

Mann

Jeg har gjort meg kjent med og akseptert avtalevilkår for AvtaleGiro, samt informasjon om bruk av personopplysninger.
Avtalevilkår finnes på www.bbs.no/markedsforing/avt_avtalevilkaar.htm
Sted og dato:

Ansattes signatur:

Vi gjør oppmerksom på at registrering kan ta noe tid.

Signatur må fylles ut av alle

Iht. personopplysningsloven av 14. april 2000, er Kirkens Nødhjelp
pliktig til å informere om følgende:

Postboks 7100 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 09 27 00
Telefaks: 22 09 27 20
E-post: giver@nca.no
www.kirkensnodhjelp.no

Når du støtter Kirkens Nødhjelp vil organisasjonen oppbevare
informasjon (om at) du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i
fremtiden kan komme til å motta materiell fra Kirkens Nødhjelp.
Kirkens Nødhjelp vil aldri utlevere ditt navn og adresse til andre.
Fullstendig informasjon om Kirkens Nødhjelps praksis ift. Personopplysningsloven, finnes på www.kirkensnodhjelp.no

