
Beløpsgrense per trekkmåned 
Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 2 000,- per trekkmåned 

Sted/dato:  …………………………………… Underskrift:  ……………………………………………… 

Foresattes underskrift dersom du er under 18 år: ……………………………………………. 

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense pr trekk mnd. høyere enn det beløpet du vil gi nå for å ta høyde for 
eventuelle justeringer du selv måtte ønske å gjøre senere. Du vil uansett aldri bli trukket for mer en det avtalte gavebeløpet.  

        
Her kan du gi din gave med AvtaleGiro!      

Avtalegiro gir deg følgende fordeler: 
 

- Du blir varslet minst syv dager før forfall 
- Din konto blir automatisk belastet ved forfall 
- Du får kvittering med forklarende tekst i  

 kontoutskriften din, altså en god oversikt 
 

Slik kommer du i gang: 

Fyll ut skjemaet nedenfor og send det inn. 

 

�  Nyhetsbrev på e-post: Din e-post adresse: __________________________________ 

 

 � Jeg ønsker å gi kr __________ pr. gang  Trekkdato � 15.   �  20.   �  25.  (velg kun én dato)      

�  Hver måned     �  Annen hver måned (jan, mars, mai, juli, sept, nov)   �  Hvert kvartal ( jan, april, juli, okt)   

 �  Hvert halvår  (jan, juli)     �  En gang pr. år (jan)      

 

 Du kan velge å øremerke gaven til de ulike prosjektene listet opp nedenfor eller gi til arbeidet generelt. Sett kun 

ett kryss. 

 

�  Israelsmisjonen generelt      �  Ebenezerhjemmet i Haifa    �  Caspari Center i Jerusalem    

�  Immanuelkirken i  Tel Aviv   �  return2sender      �  Machaseh (diakoni og hjelparbeid)   

�  Menigheten Beit Eliahu i Haifa    �  Freds- og forsoningsarbeid  �  Øst-Europa (Ukraina og Romania)  

�  Gisle Johnson-institutt i Ungarn   

 

Personnr (kun hvis du ønsker skattefritak for gaver): ������-����� (11 siffer)  

 

--------------Opplysningene nedenfor blir videresendt til din bankforbindelse (vennligst skriv tydelig)------------ 

 automatisk betaling av faste regninger 

���� JA TAKK! Jeg ønsker å betale med 
AvtaleGiro.   

Mottaker   Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned 

Den Norske Israelsmisjon 3000 15 24417 …...……………kr 
 

Belast mitt konto nr.   
 

KID-nr.   
            (KID-nummeret fylles ut av Den Norske Israelsmisjon) 

Navn: ……………………………………………………….…..   

Adresse: …………………………………………………….…. 

Post nr/sted: …………………………………………………… 

Svarslippen sendes til: Den Norske Israelsmisjon, Holbergs plass 4, 0166 Oslo. 

             
Jeg ønsker ikke å motta varsel i 
forkant av betalingen 

 
 

 

Fast givertjeneste er viktig for Den Norske Israelsmisjon 
fordi det gir oss mulighet til å planlegge bedre og gi oss en 
mer forutsigbar økonomi. Derfor er vi glade for å kunne gi 
deg mulighet til gi på en enkel, rimelig og oversiktlig måte.   

Administrasjonen av givertjenesten blir rimeligere, og på 
den måten går mer av din gave direkte til arbeidet/prosjektet. 

Siden gaven blir spesifisert på kontoutskriften fra banken 
din, håper vi du har forståelse for at vi ikke sender ut 
kvittering eller takkebrev for gaver vi mottar fast via 

AvtaleGiro.  


