Ja,
jeg vil være med å bidra til at stadig flere møter Jesus og kommer til tro på Ham ved at
enkeltmennesker utrustes til å leve tydelige disippelliv, ved å støtte Navigatørene gjennom

 tjenesten til …………………………………... (Navigatør-medarbeider)
eller

 følgende arbeid: .......................................... (arbeidsgren/studiested)
Vårt arbeid er et partnerskap mellom giver og medarbeider. Gavene rettes spesifikt, slik at vi kan gi relevante
oppdateringer tilbake til deg. Se informasjon om medarbeidere/arbeid på www.navigatorene.no eller ring oss
gjerne på 22 98 15 15.

 Jeg vil bidra med Kr. ............ i måneden
(Fyll ut skjemaet under)

eller

 Jeg er allerede fast giver til Navigatørene og vil øke med Kr. ............ i måneden
(Forsikre deg om at beløpsgrensen er høy nok.
Om ikke annet spesifiseres vil din gave deles mellom
det du gir til allerede og det du krysser av ovenfor.)
NB! «Beløpsgrense per trekkmåned» kan ikke være lavere enn «Gavebeløp per gang». Noterer du en høyere beløpsgrense, slipper du å sende
inn ny svarkupong hvis du senere skulle ønske å øke gavebeløpet. Vi vil naturligvis til enhver tid kun belaste deg for avtalt gavebeløp.

automatisk betaling av faste regninger
 JA TAKK! Jeg ønsker å betale gaven med AvtaleGiro

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1000,- per trekkmåned

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Stiftelsen Navigatørene

3000 15 46747

Kr. ............

 Jeg ønsker ikke å motta
Gavebeløp per gang: Kr. ............

varsel i forkant av betalingen

Jeg ønsker å betale:  den 15. i hver måned

 den 25. i hver måned (kryss av for ønsket dato)

Belast mitt konto nr.

Fødsels- og person nr. (fylles ut om du ønsker skattefritak på gavene)

(Navigatørene belastes Kr. 2,- pr gave)

KID-nr.
(KID-nummeret fylles ut av Navigatørene)

Navn: ……………………………………………………….…..
Adresse: …………………………………………………….….
Post nr/sted: ……………………………………………………
Tlf: ……………………………… Epost: …………………………………………………………
Sted/dato: ……………………………… Underskrift: ……………………………………………
Sendes til Navigatørene, Postboks 6920 St. Olavs plass, 0130 Oslo

