
 

Der er mange fordele  

      ved at bruge  

   BetalingsService  
 
 

Du sparer: 
Porto og gebyr på indbetalingskortene  

og besværet. 
 

Du får overblik:  
Hver måned får du en oversigt fra dit  

pengeinstitut som viser, hvad der bliver  

betalt til hvem og hvornår.  

Du kan altid afvise et beløb ved  

at ringe til dit pengeinstitut. 
 

Den Koptisk-Ortodokse  

Kirke sparer: 
Omkostninger og tid ved  

at udsende indbetalingskort. 
 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke   

får styrket arbejdet fordi: 
Vi får overblik over faste  

månedlige gaver, som gør det  

lettere at budgettere 
 

Det er let: 
 

1. Udfyld hele kuponen til højre. 
 

2. Send hele denne side til Den  

Koptisk-Ortodokse Kirke. 

 

3. Afvent at se betalingen på din  

betalingsoversigt fra dit penginstitut. 
 
 

Kan jeg være tryg? 
 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke  

opbevarer dine oplysninger under  

sikre forhold. Fra 2008 skal alle,  

som ønsker fradrag for deres gave  

på selvangivelsen oplyse cpr. Nr.  

til den organisation, de støtter. 
 

 

Kupon med oplysninger til Den Koptisk-Ortodokse Kirke: 

 

Navn 

 

  Adresse 

 

  Postnr.   By 

 

CPR-nr. For at kunne indberette dine gaver til SKAT, er det 

vigtigt, at du oplyser hele dit cpr-nummer. Dette skal vi også 

bruge for at tilmelde dig Betalingsservice. 

 

Navn på din Bank (hvis du gerne vil tilmelde dig Betalingsservice) 

 

Reg.nr. på dit pengeinstitut  Kontonummer 

□  Jeg giver Den Koptisk-Ortodokse Kirke tilladelse til 

at indberette mine gaver til SKAT 

□  Jeg giver Den Koptisk-Ortodokse Kirke tilladelse til 

at tilmelde mig Betalingsservice. 

 

 

 

 

Dato    Underskrift 

Jeg vil gerne støtte Den 

Koptisk-Ortodokse Kirkes 

arbejde med: 

□ 500 kr. om året 

□ 250 kr. om året 

□ ----------- kr. om året 

□ ----------- kr. pr. måned 

 

Du kan til enhver tid ringe eller skrive til 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke og bede om 

at betalingen ophører. Du kan også ringe 

til dit pengeinstitut og bede om at få 

betalingen slettet. Det koster intet at slette 

betalingen. 

Med venlig hilsen 

 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke 

Taastrup Hovedgade 162 

2630 Taastrup  

Tlf.: +45 88 82 32 42 

E-mail: info@koptisk.dk  

Hjemmeside: www.koptisk.dk   

 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark 
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