Bli en fast KIA-giver.
KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid, arbeider i fremste linje i Innvandrerarbeidet i Norge. KIAs Visjon er: Et flerkulturelt fellesskap i menighet og
samfunn.
KIA skaper møteplasser og aktivitet for at innvandrere skal få en god integrering i Norge, i
samfunn og menighet. De fleste Norske kirker og misjonsorganisasjoner støtter oss, og det
gjør også mange enkeltmennesker, med gaver og frivillig arbeid.
Mye av KIA-arbeidet er administrasjon og organisering av aktiviteter og frivillige medarbeidere. Til det trenger vi
dyktige ansatte, og vi trenger penger til lønn og øvrig drift av lokal og sentral administrasjon. Uten våre fast ansatte
medarbeidere vil hele KIA’s arbeid stanse opp. Vi setter derfor stor pris på alle som bidrar med økonomisk støtte
slik at vi kan hjelpe mange i nød i Norge.
Med ”Fast Givertjeneste” Sikrer du deg regelmessighet og oversikt i din givertjeneste Sikrer du KIA regelmessige
og faste inntekter, jevnt fordelt over hele året.
Beløpsgrensen for gaver gitt til frivillige organisasjoner er nå på 25.000 kr. i 2016 og kr 30.000,- i 2017 Kia er
godkjent for å motta gaver med skattefradrag. Vi rapporterer automatisk inn alle gaver over kr 500,- pr år. til
skattemyndighetene (Dette forutsetter at du har oppgitt ditt personnummer til KIA) Reglene om skattefordel gjelder
individuelt, et ektepar som gir i hvert sitt navn kan gi det doble beløp totalt.
Fyll ut avtalen om AvtaleGiro nedenfor og send den til oss for registrering.
…………………………………………………………………………………………………………………

Ja, jeg vil bli med på ordningen ”Fast Giver” og gi mine gaver via Avtalegiro!
Kreditkonto: 3000.24.00177
Navn: ………………………………………………..
Adr: …………………………………………..…

Postnr:…………. Poststed:………………………………

Tel: ……………………………. Personnr: ……..…………………………….(11 siffer. Nødvendig for skattefradrag)
Epost: …………………………….

 Slippen gjelder endring av beløp fra kr…..…...til kr..………..

AVTALT GIVER

Ja, jeg ønsker å bli Fast Giver til KIA med AvtaleGiro (avtalevilkårene finnes på www.kianorge.no)

Jeg vil gi kr: __________ hver måned
Trekkdato 15. 28:
Beløpsgrense pr. trekkmåned kr: ………
(Hvis beløpsgrense ikke fylles inn, blir denne satt til kr.1000 pr.mnd. Vi anbefaler at du setter beløpsgrensen noe høyere enn ditt
månedlige gavebeløp for å ta høyde for evt. fremtidig økning. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn avtalt gavebeløp.)

Belast mitt kontonr:
KID-nr: ……………………………………………………… (dette fylles ut av KIA)

 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av gaveoverføring

(og sparer dermed KIA for utgifter)

Pengene som kommer inn på avtalegiro brukes normalt til KIAs arbeid i hele Norge, men hvis du ønsker
det, kan hele gaven godskrives en enkelt region. Fyll evt inn navnet på regionen her:
Sted / Dato:……………………………………

Underskrift:……………………………………………..

Svarkupongen sendes til:

KIA Norge, Vaisenhusgata 5, 4012 Stavanger
Mail: post@kianorge.no

