Bibelgåvan/autogiro

Jag vill ge en regelbunden bibelgåva!
Jag vill bli bibelgivare och varje månad stödja Svenska Bibelsällskapets arbete via autogiro med:

40 kr

120 kr

280 kr

500 kr

.............. kr/månad.
Beloppet dras den sista vardagen i varje månad från det konto du anger nedan.
Handelsbaknens clearingnummer kan anges med 6000. Av Swedbanks femsiffriga clearingnummer
anges de fyra första siffrorna. Personkonto anges med clearingnummer 3300 och är redan ifyllt nedan!

Bankkonto
CLEARINGNUMMER

KONTONUMMER

BANK OCH ORT

Svenska Bibelsällskapet

eller personkonto
3300

PERSONKONTO

BANK

Varje tia gör skillnad. Snittpriset för
en bibel ligger mellan 40 och 60 kr. Tio
kronor i veckan kan verka lite, men på ett
år hinner du förse tolv personer i tolv olika
länder med Bibeln!

Nordea

BETALNINGSMOTTAGARE

Svenska Bibelsällskapet

Varmt välkommen med i vårt bärarlag
som ger regelbundet till bibelarbetet och
på så vis förvandlar liv jorden runt!

NAMN
ADRESS
POSTNUMMER

Att ge via autogiro är det bästa sättet att
sänka administrationskostnaderna. Med
andra ord är det ett klokt och effektivt
givande. De fasta gåvorna som vi vet
kommer via autogiro utgör dessutom en
trygghet för flera av projekten vi stödjer
och underlättar planeringen. Vi är djupt
tacksamma för förtroendet vi får att förvalta våra givares pengar till bibelarbetet.
Bibelhungern är stor. Att få hålla en egen
bibel i handen kan vara en efterlängtad
och omvälvande händelse efter år av saknad. Det hör vi rörande vittnesbörd om.
Krig och lagar kan ha hindrat bibelspridning, men nu öppnas dörrar i till exempel
Kina och Kuba. Med hjälp av din månadsgåva möter vi bibelbehoven.

BETALNINGSMOTTAGARE

CLEARINGNUMMER

Ett klokt och bra
sätt att ge

Fyll i talongen till vänster och skicka in
den till kansliet så hjälper du oss att översätta och trycka biblar så att Guds ord når
nya läsare. Miljontals människor väntar.
Varmt tack!

POSTORT

TELEFON DAGTID
PERSONNUMMER

Bibelsällskapet
Box 1235
751 42 UPPSALA

ORT OCH DATUM
UNDERSKRIFT

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och godkänner dem genom min
underskrift. Mina uppgifter behandlas konfidentiellt av Bibelsällskapet.

Frågor:

018-18 63 30 eller info@bibeln.se

Lägg talongen i ett kuvert med frimärke och sänd till adressen:
Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 UPPSALA

Tack!

Villkor för autogiro
MEDGIVANDE

Jag går med på att Svenska Bibelsällskapet får göra uttag från mitt angivna bankkonto för överföring av min gåva via autogiro. Redovisning av
uttag får jag på mina kotoutdrag från banken.
TÄCKNING & GODKÄNNANDE

Jag ska se till att det finns pengar på kontot för överföringen. Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för autogiro.
STOPP AV ENSKILT UTTAG

Jag kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta Bibelsällskapet
senast två dagar före förfallodagen.

ÅTERKALLELSE/SÄGA UPP

Medgivandet gäller tillsvidare. Om jag vill återkalla medgivandet kontaktar jag banken eller Bibelsällskapet. Medgivandet upphör fem dagar efter
återkallelse.
RÄTTEN ATT SAMBEARBETA ADRESSUPPGIFTER

Jag medger att uppgifter ur bankens register om kontots adress får
sambearbetas med Bankgirocentralens till ett register för autogirot ska
fungera.
Du kan när som helst be att få tillgång till de uppgifter som finns registrerade hos
Bibelsällskapet. De lämnas aldrig ut till någon utanför organisationen.

