Obrigado pelo seu apoio

Obrigado por apoiar a Fundação de Lions Clubs
International (LCIF) e a Campanha 100!

Nível de reconhecimento
da Campanha 100

+ de US$ 25.000

Valor
da promessa
(US$)

US$ 200

US$ 333

US$ 833

US$ 1.667

US$ 5.000

US$ 5.000

Contribuição
anual
(US$)

US$ 8

US$ 17

US$ 28

US$ 69

US$ 139

US$ 417

US$ 417

Contribuição
mensal
(US$)

US$ 600

US$ 1.000

US$ 2.500

US$ 5.000

US$ 15.000

US$ 100

Além de receberem reconhecimento da Campanha 100, suas contribuições ao longo da
Campanha 100 o qualificam também para reconhecimento de Companheiro de Melvin Jones. Os
compromissos de todos os portes fazem um grande impacto no decorrer do tempo. Veja como:

para todas as doações à Campanha 100

US$ 300

O DIST
DO DOAINTIVO
D
CAMPAN OR DA
H

Para atendimento e informações
sobre reconhecimentos,
entre em contato pelo e-mail
donorassistance@lionsclubs.org
ou telefone para +1.630.203.3836.
é seu com A...
doação de uma
US$ 100!
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Formulário de promessa

Como fazer doações

Formulário de Promessa para a Campanha 100

Estão disponíveis diferentes métodos para apoiar LCIF e a Campanha 100.

Todas as doações feitas para cumprir promessas à Campanha 100 recebem crédito ao
título de Companheiro de Melvin Jones!

Cartão de Crédito ou PayPal
Doe de forma segura no site
lionsclubs.org/change.

Informações sobre a promessa

Cheque
Envie cheques em dólares americanos, nominais
a LCIF, para:
Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547 EUA

Eu prometo uma contribuição total de US$______________________________ para LCIF.
Meu primeiro pagamento, US$_______________, será feito até _______________________.
Mês/Dia/Ano

Transferência bancária
Para transferir fundos a LCIF, apresente as informações abaixo ao seu banco, juntamente
com fundos em moeda local que cubram a quantia da doação mais as taxas bancárias
que se apliquem.

Promessas de mais de US$ 25.000 podem ser pagas ao longo de cinco anos; promessas de mais de US$ 1,000 podem ser pagas em três anos. Se não for selecionada
nenhuma frequência de pagamentos, LCIF presume que serão feitas parcelas anuais
iguais conforme o valor da promessa.

JPMorgan Chase Bank, N.A.
10 S. Dearborn St.
Chicago, IL 60603 EUA

Frequência de pagamentos (escolha uma)

!

Código ABA: 021000021
Titular da conta: Lions Clubs International Foundation
Número da conta: 754487312
Código bancário internacional SWIFT: CHASUS33

o Tudo de
uma vez

o Mensal
Meu pagamento mensal é
de US$ ______________

o Anual
Prefiro fazer um pagamento
anual de US$ ______________

Método de pagamento (escolha um)

Envie uma cópia do comprovante ou formulário de transferência bancária por e-mail,
juntamente com o seu nome, número de associado, nome do clube e nome do distrito para
o e-mail donorassistance@lionsclubs.org. Se quiser solicitar reconhecimento, inclua o
nome daquele a ser reconhecido, número de associado, nome do clube e nome do distrito.

o Cheque o Transferência bancária o Cartão de crédito*/PayPal
*Doe de forma segura no site lionsclubs.org/changeou com:
o VISA o MC o AMEX o Discover

Depósito bancário local
Lions Clubs International possui contas em bancos locais em diversos países. Encontre
a lista de bancos em que as doações podem ser feitas em lionsclubs.org/paymentbycountry.
Envie uma cópia do comprovante de depósito por e-mail, juntamente com o seu nome,
número de associado, nome do clube e nome do distrito para donorassistance@
lionsclubs.org. Se quiser solicitar reconhecimento para outra pessoa, inclua o nome dela,
número de associado, nome do clube e nome do distrito.

Nº do cartão__________________________________________________ Data de validade (mm/aa)________________
Nome no cartão _______________________________________________ Código de segurança____________________

informações do doador
Para o reconhecimento das promessas e devido cadastramento, queira fornecer as
seguintes informações:

Transferência de ações
Para transferir ações ou outros títulos use as instruções e o formulário que se encontram
em lionsclubs.org/waystogive.

Nome (letra de forma legível):________________________________________________________________
Endereço_________________________________________________________________________________

Envie ainda hoje o Formulário de Promessa!

Cidade ___________________________________________ Estado/Província_________________________
CEP/Código postal_________________________________ País____________________________________

O formulário de promessa está à direita. Envie o formulário preenchido por:
n

n

E-mail ____________________________________________ Fone____________________________________

E-mail: Escaneie-o e o envie para donorassistance@lionsclubs.org

Nº de associado___________________________________________________________________________

Correio postal: Lions Clubs International Foundation | Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547 EUA

Nome do clube____________________________________ Nome do distrito_________________________

o Queira manter as minhas informações pessoais e relativas à doação anônimas. Eu entendo que o

Se for incluir o pagamento inicial com o formulário, siga as instruções acima.

meu clube/distrito (se houver) pode receber reconhecimento em decorrência da minha doação.

!

Assinatura		Mês/Dia/Ano

