
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. 
Kertalahjoitus on ainutkertainen, 
toistuvasti voit määrätä  korttiasi 
veloitettavan kuukausittain, tai 
saat vuosittain muistutuksen jos 
lupaat kerran vuodessa 
lahjoituksen
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4. Määritä lahjoittaja
Valitse ketä edustat lahjoittajana. Jäsen 
tarkoittaa yleensä itseäsi, mutta 
nimeämällä tähän jonkun muun, voit 
esimerkiksi laittaa onnittelulahjoituksen 
kaverille. Jos valitset klubin, se voi olla 
oma klubisi tai vaikka määrävuosia 
täyttävä ystäväklubi. Jäsen lahjoittajana 
avaa myös mahdollisuuden tilata Lion 
Share pinssin. Saman kauden aikana 
lahjoitettu yhteensä 50 USD = 1 tähti, 
100USD = 2 tähteä, 200 USD = 3 
tähteä. 

Onko tämä nimetön lahjoitus? 
Jos vastaat kyllä, lahjoitus menee 
klubin nimiin, jolloin sitä voi 
käyttää kenen hyvänsä jäsenen 
Melviniin. Jos vastaat ei, se 
kerryttää sen Melvin-tiliä, jonka 
merkitsit edellä  lahjoittajaksi, 
omasi, klubisi tai jonkun muun. 
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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. Voi olla myuös 
edesmennyt jäsen jonka 
kunniaksi Melviniä haetaan.
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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. Valitse maksutapa: luottokortti 
tai Paypal

2.  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

Onnistuneen maksun merkkinä aukeaa nettisivulle välittömästi kiitosviesti lahjoituksesta. Saat 
pikapuoliin myös kuittauksen ilmoittamaasi sähköpostiin. Luottokortilta veloitus tapahtuu hiukan 
myöhemmin, ja silloin vasta saat tietää vaihtokurssin mukaisen tarkan summan euroissa.


