Bli månadsgivare
& DELA JESUS BLAND DE MINST NÅDDA

“Det är ett under,
min man hörde Guds röst!”
Sana*, muslim från Syrien, var upprymd när hon ringde OMmedarbetaren Janine. Hennes man hade haft en syn och nu
undrade Sana vad det betydde. Följande torsdag mötte Janine och
en vän upp Sana för att höra hela berättelsen.

Tack vare att Janine fanns på plats kunde Sana och hennes man
förstå vad som hänt dem. Vi längtar efter att fler människor får lära
känna Jesus. Därför finns vi på platser där han är som minst känd,
både i Sverige och utomlands. Vi har redan sett människor från
Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan och många andra länder komma
till tro och växa som lärjungar – nu vi vill se ännu fler!
Hjälp oss göra det möjligt – bli månadsgivare idag!

*) Bild och namn ändrade av säkerhetsksäl

Janine förstod snart vad som hänt: ”Din man har mött Jesus, Guds
son”. Sana hade svårt att tro, men samtalen med Janine fortsatte.
Tiden gick och efter att Sana själv mött Jesus i en dröm kunde hon
bekänna: ”Nu tror jag också på Jesus. Han är på riktigt!”

2.8 miljarder
Den kristna kyrkan i världen växer som aldrig förr.
Ändå är det 2,8 miljarder människor som lever idag som aldrig
kommer få chansen att höra evangeliet om Jesus Kristus innan de
dör. Den siffran ökar med 57 000 människor, varje dag.
Den vanligaste anledningen till att en muslim, hindu eller buddist
kommer till tro är att de iakttar en kristen och hur de lever.
Problemet är att över 80% av dem aldrig kommer träffa en
efterföljare till Jesus i hela sitt liv. Det vill vi ändra på.
Därför sänder OM kristna i alla åldrar till platser där de behövs
som mest - bland de minst nådda!

Läs mer på
omsverige.se

DU VÄLJER SJÄLV!
Du väljer själv hur mycket du vill ge i månaden.
Ingen gåva är för liten (eller för stor),
och du kan när som helst avsluta autogirot.
Huvudsaken är att vi tillsammans ser till att människor
får höra om Jesus.
SÅ HÄR GÖR DU:
1
2

Fyll i dina uppgifter på talongen. Texta gärna.
Riv av, vik och tejpa ihop och posta talongen.

Jag anmäler mig som månadsgivare och vill ge
kr/mån via autogiro
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer (10 siffror):
Mobilnummer:
E-post:

Uppgifter om kontot som beloppet ska dras från:
Bankens namn:
Kontonummer:
Clearingnummer:

Betalningsmottagare: OM Sverige
Överföring sker automatiskt den sista bankdagen varje månad.
Jag godkänner att ovan angivet belopp får dras från mitt konto.
Ort och datum:
Namnunderskrift:

Ö PPN A & L Ä S O M N Ä R SA N A O CH H EN N E S M A N M ÖT TE J E S U S

Jag vill vara med
och göra Jesus känd

Eller fyll i
formuläret online:
omsverige.se/
manadsgivare

Tejpa här

VARJE GÅVA GÖR
ENORM SKILLNAD
OM:s arbete bygger helt på ideella
gåvor. Utan våra trogna understödjare stannar vårt arbete. Varje gåva,
liten som stor, gör att fler människor
bland de minst nådda kan höra om
Jesus.
Att bli månadsgivare är ett enkelt sätt
att göra skillnad – ända in i evigheten!

www.omsverige.se

Frankeras ej.
OM bjuder
på portot.

OM Sverige
Svarspost
20067362
55800 Jönköping

Tejpa här

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av
betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne
på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter
som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration
av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när
som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som
helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
BESKRIVNING
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren
ska kunna betala via Autogiro, ska
betalaren lämna sitt medgivande till
betalningsmottagaren om att denne
får initiera betalningar från betalarens
konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot
kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är
inte skyldig att pröva behörigheten av
eller meddela betalaren i förväg om
begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller
hos betalarens betaltjänstleverantör.
Meddelande om uttag får betalaren
från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran
överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos
annan betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom
lördag, söndag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton eller annan
allmän helgdag.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta
bankdagar före förfallodagen. Detta
kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om
meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas

senast åtta bankdagar före den första
förfallodagen. Detta gäller dock inte
fall då betalaren godkänt uttaget i
samband med köp eller beställning av
vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och
betalningssätt i samband med köpet
och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande
lämnar betalaren sitt samtycke till att
betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt
denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning
finns på kontot senast kl. 00.01 på
förfallodagen. Har betalaren inte
täckning på kontot på förfallodagen
kan det innebära att betalningar inte
blir utförda. Om täckning saknas för
betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande
bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning
(återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning
genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen
före förfallodagen vid den tidpunkt
som anges av betaltjänstleverantören
Om betalaren stoppar en betalning
enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett
enskilt tillfälle. Om betalaren vill att
samtliga framtida betalningar som
initieras av betalningsmottagaren ska

stoppas måste betalaren återkalla
medgivandet.
Medgivandets giltighetstid,
återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin
betaltjänstleverantör. Meddelandet
om återkallelse av medgivandet ska
för att stoppa ännu inte genomförda
betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar
före förfallodagen alternativt vara
betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges
av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren
och betalarens betaltjänst
leverantör att avsluta
anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att
avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren
har dock rätt att omedelbart avsluta
betalarens anslutning till Autogiro om
betalaren vid upprepade tillfällen inte
har haft tillräcklig kontobehållning på
förfallodagen eller om det konto som
medgivandet avser avslutas eller om
betalningsmottagaren bedömer att
betalaren av annan anledning inte
bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har
rätt att avsluta betalarens anslutning
till Autogiro i enlighet med de villkor
som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

OM Sverige är en svensk missionsrörelse som
samarbetar med samfund, lokala församlingar
och systerorganisationer i andra länder.
Internationellt har OM omkring 3300 arbetare
som finns på plats i över 100 olika länder.

Vi vill se levande gemenskaper
av efterföljare till Jesus bland
de minst nådda.

OM Sverige
www.omsverige.se
036-18 44 91
omsverige@om.org
facebook.com/omsverige
instagram.com/omsverige

