
JA TAKK!    Jeg ønsker å betale kirkebidraget med AvtaleGiro c	 	 	 	 Tilsendte blanketter c  

  Mottaker    Mottakers konto

og gi kr.: _________________  til Oslo Katolske Bispedømme  3000 15 11110
c hver måned eller c de mnd. jeg har krysset av:   c Jan. c Feb. c Mars c April c Mai c Juni
   c Juli c Aug. c Sept. c Okt. c Nov. c Des. 

Maksimumsbeløp pr. trekk:  _____________________ Trekkdato mellom 15. og 25.:  ______________________

Belast kontonr.:      Bankens navn:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __               ………………………………………………………………

       Jeg ønsker at gavene skal godskrives (menighet/bispedømme): 
 

       ……………………………………………………………… 

 

KID-nr. (fylles ut av OKB)   ______________________________________________________________________

Navn: …………………………………………………………  Fødselsnr.: ……………………………………………… (11 sifre)

Adresse:   …………………………………………………… Postnr/sted: ………………………………………………………

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

Maksimumsbeløp pr. trekk
Maksimumsbeløp oppgis for å sikre mot feil.  
Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut.

Trekkdato 
Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom 15.-25. i måneden.  
Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20.

Automatisk betaling av kirkebidrag til Den katolske Kirke

Sendes: Oslo Katolske Bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo

c Jeg ønsker ikke varsel i forkant av betalingen, 
men å få tilsendt årsoppgave.

Elektronisk versjon av skjemaet med utfyllende forklaringer finnes på www.katolsk.no/norge/bidrag

St. Paul menighet i Bergen

Fastgiverkampanje

Bli med å støtte din menighet som fast bidragsyter gjennom avtalegiro eller nettbank! 
Vi ønsker at antall faste givere øker!  

Vår menighet har ca 6000 husholdninger men bare ca 125 personer gir fast kirkebidrag 
gjennom avtalegiro. Potensialet for � ere faste givere er stort. Derfor har vi fortsatt en 
AvtaleGiro kampanje med sikte på å ha 500 nye fastgivere.

Faste bidrag hjelper menigheten å planlegge aktiviteter og lage budsjett!

AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:

� Du blir varslet minst 7 dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine
� Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken
� Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskri�  – du får god oversikt
� Du får skattefradrag hvis du gir minst 500kr i løpet av et år! (For ligningsåret 2020 er grensen for 
 skattefradrag på 50 000 kr)

Etter høymessen hver søndag kan du levere avtalegiro enten i sakristiet eller til 
kirkevaktene.  Skjemaet kan også sendes i posten til 
St.Paul menighet, Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen. 

På forhånd hjertelig takk!

______________


