
DU KAN OGSÅ BENYTTE AVTALEGIRO 
NÅR DU STØTTER GOD TV

Mange av GOD TV´s partnere har etterspurt AvtaleGiro. De ønsker at forenkle måten, de innbetaler 
deres månedlige støtte på og sikre at beløpet overføres hver måned. 

DU hjELpER GOD TV VED AT BENYTTE AVTALEGIRO
Det vil være en stor hjelp for GOD TV og samtidig forenkle administrasjonen hvis du som Covenant 
Angel (månedlig støttepartner) benytter AvtaleGiro. Dermed frigjøres flere penge til GOD TV globale TV 
misjon til at nå mennesker med evangeliet og mindre går til administrasjon.

AVTALEGIRO ER ENKELT, RImELIG, SIKKERT OG fLEKSIBELT fOR DEG
Med AvtaleGiro lar du banken ordne betalingen. Det koster bare 1 – 3 kr. pr. måned og ingen 

etableringsgebyr. Du har god oversikt over betalingen på din konto, som tidligere. Ønsker du at endre 
beløpet, kontakter du bare GOD TV.  Avtalen stoppes ved at ringe til din bank.

SÅDAN KOmmER DU I GANG 
Fyll ut nedenstående svarkupong. Av sikkerhetshensyn bes du oppgive en maksimal beløpsgrense pr. 
trekk, men du vil bare bli trukket for det månedsbeløp, du har oppgitt. Ta gjerne høyde for at du kanskje 
senere ønsker at øke månedsbeløpet – så du ikke behøver at utfylde en ny svarkupong.

Send den underskrevne kupong til GOD TV Scandinavia. Du får beskjed, når AvtaleGiro trer i kraft. Inntil 
da overfører du dit månedsbeløp som tidligere.

S V A R K U p O N G
jeg vil støtte  GOD TV  med  kr.______________  pr. måned.

 jEG ØNSKER Å fÅ TILSENDT GIROER I pOSTEN ISTEDENfOR Å BENYTTE AVTALEGIRO
 (mer kostbart for The Angel Foundation) 

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om følgende: Når du støtter GOD TV, vil 
vi oppbevare informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme til 
å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle 
krav fra offentlige myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt skattefradrag.

 jEG ØNSKER Å BENYTTE AVTALE GIRO: 
 mottaker:        mottakers konto: 

The Angel Foundation  7877.08.12428

Beløpsgrense pr trekk _______________   (Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer:      

 jEG ØNSKER IKKE Å mOTTA VARSEL I fORKANT AV BETALINGEN. (The Angel Foundation 
sparer bankgebyr).               

Navn __________________________________________  Adresse _______________________________

_______________________________________________________________________________________  

Postnr/sted ____________________________________   Underskrift: ___________________________

Sted: _______________________  Dato: ____________________________________________________

KID (fylles ut av The Angel Foundation):     

Avtalen sendes i lukket konvolutt til:

The Angel Foundation, C.J Hambros Plass 2c, Oslo, 0164, Norway

, Storgaten 27, NO 3126, Tønsberg, Norway

Beløpet trekkes den 
20.nde i måneden




