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on sinun 100 dollarin 
lahjoituksella!

Apua ja lisätietoja saat ottamalla 
yhteyttä sähköpostitse 
donorassistance@lionsclubs.org 
tai soittamalla +1.630.203.3836. 

Kiitos Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiölle 

(LCIF) ja Kampanja 100:lle antamastasi tuesta! 

kaikkia Kampanja 100 -lahjoituksia varten

Sitoumuslomake



!

!
Lähetä kopio kuitista tai pankkisiirtolomakkeesta yhdessä muiden tietojen kanssa: nimi, 
jäsennumero, klubin nimi ja piirin numero osoitteeseen donorassistance@lionsclubs.org. 
Jos haet tunnustusta, liitä mukaan saajan nimi, jäsennumero, klubin nimi ja piirin numero. 

Paikallinen pankkisiirto
Lions Clubs Internationalilla on tili useissa maissa. Lista pankeista, joiden kautta 
lahjoitus voidaan tehdä löytyy sivulta lionsclubs.org/paymentbycountry. Lähetä kopio 
tilillepanokuitistayhdessä muiden tietojen kanssa: nimi, jäsennumero, klubin nimi ja piirin 
numero osoitteeseen donorassistance@lionsclubs.org. Jos haet tunnustusta toiselle 
henkilölle, liitä mukaan saajan nimi, jäsennumero, klubin nimi ja piirin numero.

Osakkeiden siirtäminen
Osakkeiden tai arvopapereiden siirtämisestä löytyy lisätietoja sivulta lionsclubs.org/
waystogive.

Kansainvälinen tilisiirto
Kansainvälisen tilisiirron voit tehdä esittämällä alla olevat tiedot pankillesi, ja maksamalla 
paikallisessa valuutassa haluamasi määrän, sekä mahdolliset lisämaksut. 

Miten lahjoittaa
Lahjoituksen LCIF:lle ja Kampanja 100:aan voi tehdä monella tapaa

ABA-numero: 021000021
Tilin nimi: Lions Clubs International Foundation
Tilinumero: 754487312
Swift-tunnus: CHASUS33 

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

Sitoumuslomakkeesi on oikealla. Palauta täytetty lomake joko

n Sähköpostilla: Skannaa ja lähetä osoitteeseen donorassistance@lionsclubs.org

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

Jos sisällytät maksun lomakkeen mukana seuraa yllä olevia ohjeita.

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

Shekillä
Lähetä dollarimääräinen shekki, maksettavaksi 
LCIF:lle, osoitteeseen:  

Luottokortilla tai PayPalilla 
Lahjoita turvallisesti osoitteessa 
lionsclubs.org/change.

Täytä sitoumuslomake jo tänään!

Sitoudun kokonaislahjoitukseen LCIF:lle summalla ________________________ USD.

Suoritan ensimmäisen maksun, ______________ USD, viimeistään (pvm)________________ 

mennessä.

SITOumuKSeen LIITTyväT TIedOT

Kampanja 100 sitoumuslomake

Sitoumustunnustuksen varmistamiseksi tarvitsemme seuraavat tiedot:

LAhjOITTAjAn TIedOT:

Nimi (tekstaa) _____________________________________________________________________________

Katuosoite _______________________________________________________________________________

Paikkakunta  _____________________________________ Osavaltio _______________________________

Postinumero ja postitoimipaikka _____________________  Maa ___________________________________

Sähköposti _______________________________________ Puhelin _________________________________

Jäsennumero _____________________________________________________________________________

Klubin nimi _______________________________________ Piirin nimi _______________________________

o Pidättehän nimeni ja lahjoitukseni anonyymina. Ymmärrän, että klubini/piirini (jos on) saattaa saada 
tunnustuksen lahjoituksestani. 

Allekirjoitus  Kuukausi/Päivä/Vuosi

25 000 USD ja sitä suuremmat lahjoitukset voidaan suorittaa viiden vuoden aikana; 
1000 USD ja sitä suuremmat lahjoitukset kolmen vuoden aikana. Jos maksuaikataulua 
ei ilmoiteta erikseen LCIF olettaa, että lahjoitussumma maksetaan samansuuruisina 
summina vuosittain.

o VISA   o MC   o AMEX   o Discover

Kortin nro ____________________________________________________  Voimassaolo. Pvm (kk/vv) _______________

Nimi kortissa  ________________________________________________ Turvakoodi ____________________________ 

* Lahjoita turvallisesti osoitteessa lionsclubs.org/change tai käytä: 

o Shekki   o Kv. tilisiirto   o Luottokortti*/PayPal

mAKSuT SuOrITeTAAn (valitse yksi)

mAKSuTAPA (valitse yksi)

Kaikki lahjoitukset Kampanja 100 -aloitteelle otetaan huomioon Melvin Jones -jäsenyyteen!

Kuukausi/päivä/vuosi

o Kuukausittain
Kuukausittainen suoritukseni on 
______________ USD.

o vuosittain
Vuosittainen suoritukseni on 
______________ USD.

o Kerralla


