
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi vil anbefale avtalegiro, som er en enkel ordning for alle. Gaven blir trukket fra din konto til avtalt 
tidspunkt, en eller flere ganger i året. Passer det ikke, kan du stoppe en utbetaling eller også stoppe 
ordningen helt. Man får, dersom man ønsker det, en ukes varsel før tidspunktet for kontobelastning. 

Alle som gir, får ved årsskiftet melding om hvor mye som er gitt. Dette får også ligningsmyndig-
hetene beskjed om, slik at gaven automatisk blir trukket fra på selvangivelsen. 

Slik kommer du i gang  
Fyll bare ut vedlagte svarkupong, underskriv og gi/send den til oss i bispedømmet.  
 
 

Med vennlig hilsen 
OKB v/St. Josef menighet 
 
 

 PS! Sett maksimums beløpsgrense per trekkmåned høyt nok til å dekke de endringer du kan 
tenke deg å gjøre i fremtiden. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn avtalt gavebeløp. 

 



 automatisk betaling av faste regninger 

JA TAKK! Jeg ønsker å gi kirkebidraget med AvtaleGiro ❑            Tilsendte blanketter  ❑ 

 

Mottaker   Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned 
Beløpsgrense per trekkmåned 
Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil 
beløpsgrensen bli satt til kr. 1.000,- per 
trekkmåned. Beløpsgrense oppgis for å 
sikre mot feil. Dersom du senere skulle 
ønske å øke beløpet utover dette, må 
nytt skjema fylles ut eller banken din 
kontaktes. 

Oslo Katolske Bispedømme 3000 15 11110                   …...……………kr 

Jeg ønsker å gi         ❑ kr 1.000,-          ❑kr 500,-         ❑annet beløp kr……. 

❑ hver måned  eller ❑ de mnd. jeg har krysset av: 

❑Jan. ❑Feb. ❑Mars ❑April ❑Mai ❑Juni ❑Juli ❑Aug. ❑Sept. ❑Okt. ❑Nov. ❑Des. 

Trekkdato mellom 15. og 25.:____________ 
Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom 15.-25. I måneden. Dersom ingen dato fylles 

ut, belastes beløpet den 20. 

 

Belast mitt konto nr.   (fylles ut dersom betaling med AvtaleGiro) 

KID-nr.  

            (KID-nummeret fylles ut av OKB) 

Navn: …………………………………………………..  
Jeg ønsker at gavene skal godskrives 
(menighet/bispedømme): St. Josef menighet i Haugesund 

Adr: …………………………………………………….  Fødselsnummer/org.nr(for skattefradrag): 

Postnr./Sted: ………………………………………….             

 

Svarkupongen m/original underskrift sendes: St. Josef menighet, Haraldsgata 21, 5528 Haugesund 

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

❑ Jeg ønsker ikke å motta varsel i 

forkant av betalingen (kun årsoppgave) 
 


