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BETALNINGSINSTRUKTIONER FÖR NORGE 
 

I. Betalningsalternativ på webbplatsen 
 
Klubbkassörer med ett giltigt användarnamn och lösenord till MyLCI kan nu, utöver att betala 
med kreditkort, även betala via PayPal. Klubbkassörer kan besöka MyLCI på Lions Clubs 
Internationals webbplats. Efter det att du har loggat in på MyLCI väljer du Klubb, Kontoutdrag 
och därefter PayPal eller Kredit/bankkort.  
 

II. Betalningar via Nordea 
 Klubbar ska betala det utestående belopp som anges på det månatliga kontoutdraget till The International 

Association of Lions Clubs lokala konto, Ensjøveien 18, 0661, Oslo, Norge.   
 

 Överför betalningen i norska kronor till International Association of Lions Club, kontonummer: 
6006.07.41002.  Det är mycket viktigt att klubbens fullständiga namn och internationella nummer, 
såsom de är angivna på kontoutdraget, anges på alla inbetalningar. 
 

 När inbetalning har genomförts ber vi att du skickar en kopia av inbetalningen till det internationella 
huvudkontoret i Oak Brook, för att snabb och korrekt kreditering ska kunna ske.  

 
III. Check 
 I detta fall skickar du en check i USD, vilken måste vara dragen på en bank i USA, tillsammans med den övre 

delen av kontoutdraget till: 
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
   35842 EAGLE WAY 
   CHICAGO, IL  60678-1358, U.S.A. 
 
IV. SEPA 

LCI accepterar nu SEPA-betalningar i euro vid betalning av klubbens utestående skulder.   
 
      För att använda detta betalningsalternativ behöver ni koderna för IBAN och BIC:  
 

IBAN:  GB62CHAS60924241287084 
   BIC:  CHASGB2L    

 
Vänligen inkludera klubbens namn och kontonummer och annan information för att säkerställa att 
klubbens konto krediteras snabbt.  Ni kan fortsätta att betala med den betalningsmetod ni 
använder idag, eller skicka er bankbetalning via SEPA. 

 
Kontakta din distriktsguvernör eller vårt kontor om du har frågor. 
 
Accounts Receivable and Club Account Services 
E-post:  accountsreceivable@lionsclubs.org   
Telefon:  1-630-203-3810 
Fax:  1- 630-571-1683 
Webbplats:  www.lionsclubs.org 
 
För att lära dig mer om LCIF:s alternativ att donera går du till lionsclubs.org/waystogive eller så kan du 
göra en donation på webbplatsen lionsclubs.org/donate . 


