
Beløpsgrense per trekkmåned 
Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 2.000,- per trekkmåned 

 
  
      

       
 
AvtaleGiro gir deg følgende fordeler: 
x Du blir varslet minst 7 dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine. 
x Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken. Du kan når som helst 

si opp avtalen ved å kontakte banken din. 
x Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt. 
 
Skulle du på noe tidspunkt ønske å endre gavebeløp, tar du kontakt med oss i Open Heart.  
Husk i tilfelle å kontrollere at beløpsgrensen i banken din er høy nok til å dekke det nye beløpet. 
Skulle du ønske å avslutte ditt engasjement som giver, ta kontakt med oss i Open heart. Da må du samtidig si opp avtalen i 
banken din. 
 
Slik kommer du i gang  
Fyll ut feltene, og skriv under. Send hele arket til oss i Open Heart.  
 
Med vennlig hilsen 
Open Heart 

Jeg vil gi et fast beløp til Open Heart nødhjelpsarbeid       ________________ 
 fattige familier      100    150     250    500    1000         Annet beløp 
 

 Jeg vil gi et fast beløp til Open Heart hver måned       _______________ 
 til redd et barn       150    250    500    1000         Annet beløp 
 

 Jeg vil gi et fast beløp til Open Heart hver måned       _______________ 
 til redd en/flere familier      250    550    750    1000         Annet beløp 
 
 Jeg ønsker at beløpet skal trekkes følgende dato    
         15       20      25 
 

 Jeg ønsker skattefradrag, og mitt fødselsnummer er:  
        (for firma/bedrifter fylles ut foretaksnummer) 
 

     �--------------------------Open Heart sender nedre del til banken din ------------------------------------------ 
                automatisk betaling av faste regninger 
 

; JA TAKK! Jeg ønsker å betale til Open Heart med 
AvtaleGiro.   

       Mottaker   Mottakers konto        Beløpsgrense per trekkmåned 
Open Heart 7874 06 26220              …...……………kr 
 
Belast mitt konto nr.                     Jeg ønsker ikke å motta varsel 
                  i forkant av betalingen 

KID nr.                
 (KID-nummeret fylles ut av Open Heart)          
               
               

     Send dette arket ferdig utfylt til oss: 
Open Heart, Hans Hansens vei 174, 3022 Drammen  

           automatisk betaling av faste regninger 

Vil du gi en fast gave til Open Heart, og betale med AvtaleGiro? 
Fyll i tilfelle ut feltene nedenfor og send hele arket til oss i Open Heart. Vi videresender nødvendig info til din bank. 


