
Miten maksan
lahjoituksen netissä
luottokortilla
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1. Mene nettisivulle lionsclubs.org/fi

Klikkaa lahjoita
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Klikkaa lahjoita

2. Valitse lahjoituskohde

Valitse klikkaamalla
jompikumpi lahjoituskohde,
mieluummin palveluvoimaa
rahasto koska se kartuttaa
piirin palautukseen
oikeuttavaa pottia, jos piirin
klubien lahjoitukset ylittävät
10000 dollaria on piiri
oikeutettu 15% palautukseen
omiin projekteihin.
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3. Lahjoitettava summa ja lahjoituskerrat

Klikkaa ja määritä
lahjoitettava summa

Valitse lahjoitatko
vain tämän kerran
vai säännöllisesti
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4. Määritä lahjoittaja Valitse klikkaamalla lahjoittaja
kategoaria ja lisää lahjoittajan
tiedot klubin nimen perään
hyvä laittaa klubin
kansainvälinen numero.
Huom! Jos et halua kerätä
Melvin Jones jäsenyyttä juuri
itsellesi niin valitse
lahjoittajaksi klubi tai alue.

Valitse kyllä jos Melvin Jones
palkinnon saajaa ei vielä
nimetä.
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5. Vaaditut lahjoittajan tiedot jos teet henkilö-
kohtaisen lahjoituksen

Täytä lahjoittajan
tiedot avautuviin
kenttiin.
Tähdellä merkityt
kentätä pakollisia
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6. Melvin Jones tunnustusta koskevat tiedot

Jos kyseessä on osalahjoitus tai
Melvin Jones palkintoa ei vielä
haeta niin valitse ”ei tunnustusta
tällä kertaa”.

Jos kyseessä on lahjoitus jolla
tuhat dollaria tulee täyteen ja
Melvin Jones tunnustusta
haetaan henkilölle valitse ”kyllä
haluan tunnustuksen ...” ja
täytä tunnustuksen saajan tiedot
valinnan jälkeen avautuviin
kenttiin.
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7. Lähetysosoite jos tunnustus

Jos Melvin Jones
jäsenyyteen riittävä 1000
dollarin summa täyttyy tällä
lahjoituksella ja jäsenyyden
saaja nimetään yllä niin täytä
tähän osoitetiedot palkintojen
lähettämistä varten. Muussa
tapauksessa jätä tyhjäksi.

Esim. Klubisihteeri tai –
presidentti jos palkinto on
tarkoitus luovuttaa jossain
klubin tlaisuudessa.
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8. Maksutavan valinta ja maksaminen

1. Täytä luottokorttitiedot.
Kortin tyyppi (Visa, AMEX
jne) avautuu automaattisesti
kun olet syöttänyt kortin
ensimmäiset numerot.

2. Klikkaa lähetä

Valmista tuli!
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9. Kuitti

Saat kuitin lahjoituksestasi
antamaasi
sähköpostiosoitteeseen
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LCIF lahjoituksesta ilmoittaminen
Täytä MJF jäsenanomus tietojen ilmoittamiseksi vaikka tunnustuksen saajaa ei vielä
nimettäisikään vaan kartutetaan vain klubin tiliä. Tämä kannattaa tehdä vaikka tiedot on
jo annettu maksutapahtuman yhteydessä, näin varmistat että maksu kirjataan oikein
ilman väärinkäsityksiä.
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LCIF lahjoituksesta ilmoittaminen
Täytetään vain jos haetaan MJF
tunnustusta nimetylle henkilölle
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LCIF lahjoituksesta ilmoittaminen
Tähän osoite johon haettu tunnustusmateriaali lähetetään, voi olla esim
klubisihteeri jos MJF luovutetaan klubin tilaisuudessa
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LCIF lahjoituksesta ilmoittaminen
Lopuksi:
• Tallenna täytetty jäsenanomus kaavake tietokoneellesi
• Lähetä saamasi kuittisähköposti edelleen osoitteeseen donorassistance@lionsclubs.org ja

liitä siihen kopio jäsenanomuskaavakkeesta lähetä myös kopio päämajaan Tanja Saariselle
tanja.saarinen@lionsclubs.org , joka avustaa suomen asioissa. Näin varmistat että lahjoitus
rekisteröidään nopeasti ja oikein vaikka käyttäisit suomenkielisiä lomakkeita.

tanja.saarinen@lionsclubs.org
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