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SUORAMAKSUTOIMEKSIANTO
Sopimus kuukausilahjoittamisesta

Laskutettava

Nimi Syntymäaika

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköposti

Lahjoituksen tiedot
Kuukausilahjoituksen summa: 

Veloituspäivä: 16. päivä

Pyydän pankkiani (pankin nimi):
tekemään suoramaksutoimeksiannon tässä toimeksiannossa mainituin tiedoin.

Toimeksiannon antajan IBAN-tilinumero:

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen liityn Solidaarisuuden kuukausilahjoittajaksi. Lahjoitukseni voidaan 
tarvittaessa uudelleenohjata toiselle ohjelmatyön osa-alueelle, mikäli toivomani kohteen 

varainhankinnallinen tavoite saadaan täytettyä.

Y-tunnus: 0773475-2
Keräyslupa: Poliisihallituksen 26.11.2021 myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/1619 voimassa 1.1.2022 alkaen
koko Suomessa lukuunottamatta Ahvenanmaata. Kerätyt varat käytetään vuosina 2022–2025 tyttöihin ja naisiin
kohdistuvan väkivallan poistamiseen ja köyhtymisen pysäyttämiseen Itä-Afrikassa.
Keräystili: OP FI15 5541 2820 0198 19

Toimeksiannon antajan allekirjoitus

Päivämäärä ja paikkakunta

Toimeksiannon antajan nimenselvennys

Laskuttajan määrittelemä yksilöintitieto (Solidaarisuus täyttää)

 25 €  15 €  10 € Muu summa:

kuun viimeinen päivä
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Maksutavan ehdot

Sitoudun noudattamaan oman pankkini 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.

Suoramaksupalvelu

Voit ottaa suoramaksupalvelun käyttöön antamalla pankillesi suoramaksutoimeksiannon. 
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 ennen suoramaksun eräpäivää 
pyynnöstäsi muuttaa maksutoimeksiannon veloitustiliä, eräpäivää ja summaa tai poistaa 
maksutoimeksiannon.

Voit lopettaa suoramaksupalvelun ilmoittamalla siitä pankillesi. Suoramaksupalvelun ehdot sekä 
palvelumaksut ovat saatavissa pankistasi tai pankkisi www-sivuilla.

Muut ehdot

Toimeksianto on voimassa toistaiseksi. Toimeksiantaja valtuuttaa Kansainvälinen 
Solidaarisuussäätiö sr:n (Solidaarisuuden) veloittamaan toimeksiannossa mainittua pankkitiliä 
kuukausittain toimeksiantajan valitsemalla summalla.

Mikäli tahdot peruuttaa kuukausilahjoituksen tai muuttaa sen summaa tai eräpäivää, ole 
yhteydessä Solidaarisuuden lahjoittajapalveluun. Lahjoittajapalvelu käsittelee muutokset 
korkeintaan viidessä arkipäivässä. Muutoksen voimaantulossa voi kuitenkin kestää korkeintaan 
neljä viikkoa.

Tietosuoja

Yksityisyytesi on meille tärkeä. Käsittelemme tietojasi tietosuojselosteessamme kuvatulla tavalla. 
Voit lukea tietosuojaselosteestamme osoitteessa solidaarisuus.fi/tietosuoja.

Toimita allekirjoitettu lomake postitse osoitteeseen Solidaarisuus / 
lahjoittajapalvelu, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
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