
Som månadsgivare bidrar du till ökad förståelse och 
respekt mellan människor från olika kulturella och 
religiösa traditioner. Du stöder ett arbete som främjar 
integration och innanförskap i det svenska samhället. 
Guds Hus arbetar för en fortsatt fredlig samexistens i 
Fisksätra där allt engagemang i form av deltagande
i våra aktiviteter såväl som ekonomiska bidrag behövs. 

När tillbyggnaden är uppförd kommer arbetet utvecklas 
med många fler inspirerande mötesplatser i den nya fina 
byggnaden. Tack!

Vill du veta mer?
Läs mer på vår webbsida: www.gudshus.se

Lennart Koskinen
Insamlingsstiftelsens ordförande
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Varmt tack för att du valt att bli

månadsgivare!
Varmt tack för att du valt att bli

månadsgivare!

Fyll i dina uppgifter på nästa sida  
och posta till angiven adress 



Villkor för autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av Insamlingsstiftelsen Guds Hus för överföring via Autogiro. Ban-
ken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om uttag får jag på kontout-
draget från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. 

Jag ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning senast bankdagen före förfallodagen. 
Jag medger att uttaget belastar mitt konto i banken enligt bankens regler. Insamlingsstiftelsen Guds Hus får göra uttag via bankgiro-
centralen den sista bankdagen varje månad. Uttag från mitt bankkonto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter om jag i 
god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om jag godkänt uttaget i samband med 
köp eller beställning av vara eller tjänst. 

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för autogiro samt att banken och Insamlingsstiftelsen Guds Hus 
har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till autogirot. Bankgirocentralen (BGC AB) har i uppdrag att sköta autogirorutinen 
för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med 
Bankgirocentralens uppgifter till register. Medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter att jag återkallat 
det - antingen skriftligen till banken eller genom att kontakta Insamlingsstiftelsen Guds Hus. Jag kan också tillfälligt stoppa ett eller 
flera uttag genom att kontakta Insamlingsstiftelsen Guds Hus eller banken senast två bankdagar före förfallodagen. 
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Namn:

Bankens namn: 

Clearingnummer: 

Kontonummer: 

Personnummer: 

Telefonnummer: 

E-post:

Ort & datum: 

Underskrift:

Namn:

Bankens namn:

Clearingnummer:

Kontonummer:

Personnummer:

Telefonnummer:

E-post:

Ort & namn:

Underskrift:

Ja, jag vill vara en fredsbyggare i Guds Hus och ger min gåva

via autogiro med               kronor varje månad.

Ja, jag vill vara en fredsbyggare i Guds Hus och ger min gåva 

via autogiro med               kronor varje månad.

Postadress
Insamlingsstiftelsen Guds Hus, C/O Nacka församling, Box 31, 131 06 Nacka

Posta blanketten till:
Insamlingsstiftelsen Guds Hus, C/O Nacka församling, Box 31, 131 06 Nacka


