Tack för ditt stöd

Tack för att du stödjer Lions Clubs International
Foundation (LCIF) och Kampanj 100!

Kampanj 100
Nivå av erkänsla

USD 600

USD 1 000

USD 2 500

USD 5 000

USD 15 000

> USD 25 000

Donationslöfte
(USD)

USD 100

USD 200

USD 333

USD 833

USD 1 667

USD 5 000

USD 5 000

Årlig
donation
(USD)

USD 8

USD 17

USD 28

USD 69

USD 139

USD 417

USD 417

Månatlig
donation
(USD)

Förutom att erhålla erkänsla från Kampanj 100 kvalificerar dina donationer under hela
kampanjen till ytterligare erkänsla i form av Melvin Jones Fellowship. Gåvor av alla
belopp gör stor skillnad över tid. Så här fungerar det:

för alla donationer till Kampanj 100

USD 300

För att få hjälp och information
om erkänsla skickar du e-post till
donorassistance@lionsclubs.org
eller ringer 630-203-3836.

KAMPAN
JENS
DONATI
ONSNÅL
...
blir din m
ed e
donation n
på
USD 100
!
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Formulär för donationslöfte

Hur du donerar

Kampanj 100 - Formulär för donationslöfte

Fler olika metoder finns för att stödja LCIF och Kampanj 100.

Alla donationer på vägen att uppnå kampanjens donationslöften tillgodoräknas
utmärkelsen Melvin Jones Fellow!

Kreditkort eller PayPal
Donera säkert på
lionsclubs.org/sv/change.

Information om donationen

Check
Skicka checkar i USD utställda på LCIF till:

Jag utlovar att bidra med en total donation på USD__________________________ till LCIF.

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547, USA

Min första betalning om USD _____________ kommer att göras senast _________________.
Månad/Dag/År

Banköverföring
För att göra en banköverföring till LCIF uppvisar du nedanstående information hos din
bank samt betalar donationen och alla tillämpliga bankkostnader i lokal valuta.

Donationslöften på USD 25 000 och mer ska inbetalas under fem år. Donationslöften
på USD 1 000 och mer ska inbetalas under tre år. Om ingen betalningsfrekvens har
angivits utgår LCIF från lika stora inbetalningar baserat på donationslöftets belopp.

JPMorgan Chase Bank, N.A.
10 S. Dearborn Street
Chicago, IL 60603, USA

o Allt på en gång

Skicka en kopia av banköverföringen tillsammans med information om ditt namn,
medlemsnummer, klubbnummer och distrikt via e-post till donorassistance@
lionsclubs.org. Om du beställer erkänsla ska du även ange mottagarens namn,
medlemsnummer, klubbnummer och distrikt.

Betalningsfrekvens (välj en)

!

ABA Routing Number: 021000021
Kontots namn: Lions Clubs International Foundation
Kontonummer: 754487312
Swift-kod: CHASUS33

o Månad
Min månatliga inbetalning kommer
att vara USD ______________

o År
Min årliga betalning kommer
att vara USD ______________

Betalningsmetod (välj en)
o Check o Banköverföring o Kreditkort*/PayPal
* Donera säkert på lionsclubs.org/sv/change eller ange:

Lokal bankinbetalning
Lions Clubs International har konton i lokala banker i flera länder. Finn en lista över
banker dit inbetalningar kan göras via denna länk lionsclubs.org/sv/paymentbycountry.
Skicka en kopia av insättningskvittot tillsammans med information om ditt namn,
medlemsnummer, klubbnummer och distrikt via e-post till donorassistance@lionsclubs.
org. Om du beställer erkänsla för någon annan ska du även ange mottagarens namn,
medlemsnummer, klubbnummer och distrikt.

o VISA o MC o AMEX o Discover
Kortnummer__________________________________________________ Giltigt Datum (månad/år)_________________
Namn på kortet________________________________________________ Säkerhetskod__________________________

Information om donatorn
För att vi ska kunna skicka lämplig erkänsla och registrera din donation ber vi att du anger
följande information:

Överföring av aktier
För att överföra aktier eller andra värdepapper använder du instruktioner och formulär via
denna länk lionsclubs.org/sv/waystogive.

Namn (skriv tydligt)_________________________________________________________________________
Adress____________________________________________________________________________________

Fyll i ditt donationsformulär redan i dag!

Ort ______________________________________________________________________________________

Ditt donationsformulär finns till höger. Vänligen returnera ditt ifyllda formulär antingen via:

E-post____________________________________________ Telefon_________________________________

n

n

Postnummer______________________________________ Land___________________________________

E-post: Skanna och skicka till donorassistance@lionsclubs.org

Medlemsnummer__________________________________________________________________________

Post: Lions Clubs International Foundation | Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547, USA

Klubbnamn________________________________________ Distrikt_________________________________

o Vänligen håll information om mig och om donationen anonym. Jag är införstådd med att min klubb/

Om du bifogar din första inbetalning med formuläret följer du instruktionerna ovan.

mitt distrikt (i förekommande fall) kan erhålla erkänsla för min donation.

!

Namnteckning

Månad/Dag/År

