
BETALINGSSERVICE
- også ved gaver til mediemissionen

så tit du vil...
så meget du vil...
så længe du vil...

Vi har brug for dig
NOREA er helt afhængig af mennesker, der vil støtte 

arbejdet økonomisk og være med til at sprede det kristne 
budskab gennem medierne - over alle grænser!

NOREA
Porsevej 6

6100 Haderslev
tlf. 7452 7190
info@norea.dk

Puttes i en frankeret kuvert
og sendes til:

NOREA
Porsevej 6

6100 Haderslev



JA, jeg ønsker at BetalingsService skal klare mine gaveydelser til

NOREA, Porsevej 6, 6100 Haderslev

PBS-nr. 05421551   Deb.gr.nr: 00001   Vennenr. __ __ __ __ __
(Udfyldes af NRD)

Navn: ______________________________________________

Adresse: ____________________________________________

Postnr./by: _________________________ Tlf. nr. ___________

CPR-nr.:____________________________________________

Jeg ønsker at støtte mediemissionen med følgende beløb:

kr.___________

Beløbet overføres til NOREA, Porsevej 6, 6100 Haderslev

____ én gang om måneden (12 gange pr. år)

____ jeg foretrækker følgende interval:_________________________

Beløbet hæves på min konto i ______________________________ _____
     Pengeinstituttets navn

Reg. nr. __ __ __ __ Kontonummer: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Dato: ____________ Underskrift ________________________________

SÅ TIT DU VIL...
Du kan dele det årlige gavebeløb og betale enten 2, 3, 4, 5, 6 . . .  eller 12 gange 
om året. Eller du kan betale det hele på én gang. Alle beløb overføres fra din 
konto den første bankdag i måneden.

SÅ MEGET DU VIL...
Du kan til enhver tid ændre gavebeløbets størrelse. Ring eller mail til os inden 
den 15. i måneden og fortæl os, hvilket beløb du fremover ønsker at give til 
mediemissionen. Så sørger vi for at give BetalingsService besked.

SÅ LÆNGE DU VIL...
Du kan altid „fortryde“ eller afvise en bestemt måneds betaling via Betalings-
Service. Du kontakter blot dit pengeinstitut inden den 7. i måneden eller ordner 
det via din netbank. Og du kan når som helst opsige (afmelde) ordningen ved at 
meddele det til os, dit pengeinstitut eller via netbank.

FLERE MULIGHEDER FOR TILMELDING:
1. Udfyld kuponen på næste side og send den i en lukket kuvert til NOREA, 
Porsevej 6, 6100 Haderslev. Derefter sørger vi for tilmelding.

2. Ønsker du selv at foretage tilmeldingen i dit pengeinstitut, kontakter du os via 
tlf. eller mail og beder om at få dit vennenr./abon.nr./medlemsnr. oplyst. Vi beder 
dig til gengæld om at fortælle os beløbets størrelse, og hvor tit du vil overføre et 
bidrag. Medbring den udfyldte kupon ved tilmelding direkte i dit pengeinstitut.

3. Det er også muligt at tilmelde sig direkte på www.norea.dk eller din netbank. 
Vennenr./abonn.nr/medlemsnr får du ved at kontakte Norea via telefon eller mail.

Du er tilmeldt, når dit gavebeløb står på den betalingsoversigt, du får fra Beta-
lingsService omkring den 1. i måneden. Betalingsoversigten er altid din mulighed 
for at kontrollere, hvornår og hvor meget der trækkes fra din konto.

FRADRAGSMULIGHED
Gaver til NOREA vil - hvis du ønsker det - blive indberettet til SKAT hvert år i 
januar af NOREA. Det maksimale beløb, du kan få fradrag for, er 14.500,- kr.
(Fra år 2012 er den tidligere gavegrænse og bundgrænse på 500 kr. bortfaldet). 
Ægtefæller kan hver for sig opnå dette fradrag. 

KVITTERING
Ved brug af BetalingsService i forbindelse med gaver til NOREA, modtager du 
automatisk én gang om året en samlet kvittering for dine bidrag. 

Tilmeldingskupon - BetalingsService


