SUORAMAKSUTOIMEKSIANTO TAI E-LASKUTILAUS

KYLLÄ, liityn Punaisen Ristin kuukausilahjoittajaksi.
LASKUTTAJA: Suomen Punainen Risti, Y-tunnus 0116988-7, puhelinnumero 020 701 2000
LASKUTUSAIHE: Kuukausilahjoitus
IBAN-TILINUMERO: OP FI52 5000 0120 4156 73
LASKUTTAJAN MÄÄRITTELEMÄ YKSILÖINTITIETO (viitenumero, Punainen Risti täyttää):……………………………………………

HALUAN KOHDISTAA KUUKAUSILAHJOITUKSENI
katastrofirahastoon

kotimaan toimintaan

puolet katastrofirahastoon, puolet kotimaan toimintaan

VALTUUTAN PUNAISEN RISTIN VELOITTAMAAN TILILTÄNI VELOITUSPÄIVÄ
50 €

35€

25 €

15 €

__________ €

joka kuukauden

1. tai

LAHJOITTAJAPOSTI
postitse

sähköpostitse

suomeksi

ruotsiksi

LASKUTETTAVA LAHJOITTAJA
Etunimi

Sukunimi

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Syntymäaika

Sähköposti

Puhelin

PYYDÄN PANKKIA TEKEMÄÄN
Suoramaksutoimeksiannon tässä toimeksiannossa mainituin tiedoin.
E-laskutilauksen. Otan itse halutessani automaattisen maksamisen tai muut lisäpalvelut käyttöön.
Tilinumero

Aktia Pankki

Danske Bank

Handelsbanken

Nordea

POP Pankit. Pankin nimi:…………………………………………………………………………
Säästöpankit. Pankin nimi:………………………………………………………………………
Lahjoittajan eli toimeksiantajan allekirjoitus

Osuuspankki tai Helsingin OP Pankki
S-Pankki
Ålandsbanken

Paikkakunta ja päivämäärä

Nimenselvennys

Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, P.020 701 2000 (ma-pe 8.30-16) lahjoitukset@punainenristi.fi

15.

Lämmin kiitos!
Lahjoittajana olet osa Punaisen Ristin maailmanlaajuista auttajien verkostoa!
Katastrofirahaston kautta autat luonnonkatastrofien ja konfliktien uhreja. Lahjoituksellasi saadaan huopia, telttoja, puhdasta vettä,
ruokaa ja lääkkeitä. Sillä tehdään myös jälleenrakennusta ja opetetaan ihmisiä toimimaan onnettomuuden kohdatessa.
Katastrofirahaston kautta autetaan myös suomalaisia. Kotimaassa apu on usein henkistä tukea hätätilanteissa.
Lämmin kiitos!
Kotimaan toiminnan lahjoitusten ansiosta Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat auttaa monissa Suomessa tapahtuvissa
hätätilanteissa. Kiitos lahjoittajien, nuorten turvatalot toimivat viidellä paikkakunnalla. Tuhannet ystävätoiminnan vapaaehtoiset
vierailevat viikoittain yksinäisten luona. Päivystävät ensiapuryhmät ovat paikalla auttamassa monissa tapahtumissa.
Avullasi voidaan hankkia esimerkiksi:
10
17
21
45

€
€
€
€

huopa ja vesikanisteri katastrofin uhrille
äitiyspakkaus kenttäsairaalassa synnyttäneelle
keittiövälineet kodittomalle perheelle
kahden vapaaehtoisen koulutus etsintätehtäviin Suomessa

MAKSUTAVAN EHDOT:
Sitoudun noudattamaan oman pankkini e-lasku- ja/tai suoramaksupalvelun käyttöä koskevia asiakasehtoja. Pankilla ei ole
velvollisuutta käsitellä toimeksiantoa, jos pankki ei voi varmistua toimeksiannon antajan allekirjoituksesta. Pankilla ei ole
velvollisuutta käsitellä puutteellisesti tai virheellisin tiedoin annettua toimeksiantoa, eikä ilmoittaa, mikäli toimeksiantoa ei em.
syystä voida käsitellä.
E-laskupalvelu
E-laskupalvelu on palvelu, jossa laskuttaja toimittaa laskun toimeksiannon antajan verkkopankkiin nähtäväksi ja käsiteltäväksi. Elaskun lähettäjä tai pankki ei ole velvollinen toimittamaan e-laskuna välitettävää laskua muussa muodossa. Verkkopankissa voit
ottaa käyttöön uusia e-laskuja koskevan tekstiviesti ja/ tai sähköpostiherätteen. E-laskun maksaminen edellyttää, että hyväksyt
saapuneen e-laskun verkkopankissa erikseen tai olet ottanut käyttöön e-laskun automaattisen maksamisen. E-laskuihin perustuvat
maksut välitetään tilisiirtoina. Pankki ei ilman erillistä maksutoimeksiantoa ole velvollinen huolehtimaan e-laskun maksamisesta.
Voit muuttaa e-laskua koskevan maksutoimeksiannon veloitustiliä, eräpäivää ja summaa tai perua sen. Maksutoimeksiannon muita
tietoja et voi muuttaa. Voit lopettaa e-laskujen vastaanoton poistamalla e-laskutilauksen verkkopankissa. E-laskun ehdot ovat
nähtävissä pankkisi www-sivuilla.
Suoramaksupalvelu
Suoramaksutoimeksiannossa annettujen tietojen perusteella pankki muodostaa toistaiseksi voimassa olevan toimeksiannon siitä,
että laskuttajan pankkiin lähettämän sähköisen laskukopion tietojen perusteella muodostetaan eräpäivällinen maksutoimeksianto
tilillesi. Tieto suoramaksutoimeksiannosta välitetään tässä toimeksiannossa nimetylle laskuttajalle. Pankki muodostaa sähköisen
laskukopion tietojen perusteella yksittäisen eräpäivällisen maksutoimeksiannon, joka käsitellään tilisiirtona. Pankki voi pyynnöstäsi
muuttaa maksutoimeksiannon veloitustiliä, eräpäivää ja summaa tai perua maksutoimeksiannon. Voit lopettaa suoramaksupalvelun
päättämällä pankille antamasi suoramaksutoimeksiannon. Suoramaksupalvelun ehdot ovat saatavissa pankistasi.
SUOMEN PUNAISEN RISTIN EHDOT:
Mikäli lomake on täydennetty puutteellisesti, tallennamme rekisteriimme nämä oletustiedot:
• Lahjoituksen kohdistus: Puolet katastrofirahastoon, puolet kotimaan toimintaan
• Pankilta tilattu toimenpide: E-laskutilaus
• Veloituspäivä: Joka kuukauden 15. päivä
• Lahjoittajapostin kieli: Suomi
Toimeksiantaja valtuuttaa Suomen Punaisen Ristin veloittamaan toimeksiannossa mainittua pankkitiliä kuukausittain
toimeksiantajan valitsemalla summalla. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Toimeksiantaja voi irtisanoa tekemänsä sopimuksen
ilmoittamalla siitä viimeistään kaksi viikkoa ennen eräpäivää Suomen Punaiselle Ristille. Mikäli haluat muuttaa kuukausittaisen
lahjoituksesi pankkitiliä, eräpäivää tai summaa ota yhteyttä Suomen Punaiseen Ristiin p. 020 701 2000 (ma–pe 8.30–16.00) tai
sähköpostitse lahjoitukset@punainenristi.fi.
Tietosi tallennetaan Punaisen Ristin lahjoittajarekisteriin. Tutustu tietosuojasivuihimme punainenristi.fi/tietosuoja.

Poliisihallituksen lupa POL-2015-8798/30.11.2015. Keräysaika 1.1.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ottamatta
Ahvenanmaata. Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2018/8366/9.10.2018. Humanitaariseen toimintaan.
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