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LCIF Lahjoituksen maksaminen verkkopankki

Tilisiirrolla verkkopankissa voi käyttää kahta eri tiliä

1. LCIF:n pankkitili, Chicago Yhdysvallat
• Pankkisiirrosta suoraan USA:an menee n. 30 € välitysmaksu, joten pieniä eriä ei sitä kautta

kannata siirtää
• Huom. Jos haluat että LCIF:n tilille päätyy juuri valitsemasi summa dollareissa valitse

valuutaksi USD ja valitse vaihtoehto jossa maksat sekä oman pankin että saajan pankin
kulut

2. LCI:n (jäsenmaksu)tili, Lontoo Iso Britannia
• Lontoon tilille voi maksaa EU-alueen SEPA-maksuna ilman kuluja, mutta silloin tulee

huolehtia, että maksuohjautuu LCIF:lle eikä klubin jäsenmaksutilille -> viestikenttään on
kirjoitettava klubin nimi, kansainvälinen klubinumero, Campaign 100, Lahjoituskohde

• Lahjoituskohteeksi laitetaan joko
• Disaster relief, tai
• Empowering service

• Haluttaessa empowering service lahjoituksen voi myös tarkentaa ohjautumaan
alakohteeseen eli: Diabetes, Hunger (Nälän torjuminen), Environment (ympäristö),
Childrens cancer (lasten syöpä), vision (näkökyky) tai measles (tuhkarokko)
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LCIF Lahjoituksen maksaminen verkkopankki

Huom. Eri pankkien verkkopankeissa maksamisessa on pieniä eroja mutta tässä
esitetään päälinjat ja tarpeelliset kohdat jotta lahjoitus ohjautuu oikein.

Täytä tähän joko Enlannin tai Yhdys-
valtojen tilinumero
• Iso-Britannia: GB62CHAS60924241287084

• Yhdysvallat: 754487312

Valitse kohdemaa käyttämäsi
tilinumeron mukaan

Valitse valuutta sen mukaan
haluatko lahjoittaa täsmällisen
summan Euroissa vai
Dollareissa
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LCIF Lahjoituksen maksaminen verkkopankki
Täytä tähän saajan nimi
• Iso-Britannia: Lions clubs International

• Yhdysvallat: Lions clubs International
foundation

Täytä lahjoitettava summa

Täytä viestikenttään
• Klubin nimi,
• Klubin kansainvälinen numero,
• Campaign 100
• Lahjoituskohde (+ tarkenne jos haluat)

Suorita maksu
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LCIF Lahjoituksen maksaminen verkkopankki

Kun olet suorittanut maksun avaa
maksutapahtuman tiedot ja tallenna
pdf – tiedostona
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LCIF lahjoituksesta ilmoittaminen
Täytä MJF jäsenanomus tietojen ilmoittamiseksi vaikka tunnustuksen
saajaa ei vielä nimettäisikään vaan kartutetaan vain klubin tiliä
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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 myös täytetty jäsenanomus kaavake koneellesi
• Lähetä pdf tiedostot tilisiirrosta ja täytetystä jäsenanomuskaavakkeesta sähköpostilla

osoitteeseen donorassistance@lionsclubs.org ja 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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