Bidrag till Moskén

Ankomststämpel

Autogiroanmälan
Medgivande

Betalarnummer

Göteborgs Moské
www.goteborgsmoske.se

Godhet mot dig själv!
Månadsbidrag
till att stödja Moskéns
driftskostnader
samt olika aktiviteter

 Jag avser att bidra med nedanstående
belopp varje månad till moskén.

 أريد أن أتربع شهرايً للمسجد ابملبلغ املذكور أدانه
عسى هللا أن يتقب ـل مين ومن ـ ـكم ص ـ ـ ـاحل األعم ـ ـ ـال

Må ALLAH acceptera mina och era goda gärningar!

 Nytt medgivande  Ändring:



Belopp  Bankkonto

Betalare
Förnamn & Efternamn

Personnummer (obligatorisk uppgift)

Mobiltelefon nr

E-post

Belopp (Kronor)

Clearingsnummer

 50  100  150  Annat:

Bankkontonummer

.................

- Jag har tagit del av och godkänner villkoren för medgivande till betalning via Autogiro.
- Jag kan när som helst säga upp min medverkan eller förändra storleken på mitt bidrag.
Ort och datum

Underskrift av kontoinnehavaren (obligatorisk)

Referenskod

Sveriges Muslimska Stiftelse
Myntgatan 4, 417 02 Göteborg – Tfn: 031-22 29 33 – E-post: kontakt@goteborgsmoske.se – Bankgiro: 765-8313 – Org. nr: 855100-9684
2018-11-27

Bidrag till Moskén

Ankomststämpel

Autogiroanmälan
Medgivande

Betalarnummer

Göteborgs Moské
www.goteborgsmoske.se

Godhet mot din Mamma!
Månadsbidrag
till att stödja Moskéns
driftskostnader
samt olika aktiviteter

 Jag avser att bidra med nedanstående
belopp varje månad till moskén
som en sadaqah för min Mamma:

...........................

 أريد أن أتربع شهرايً للمسجد ابملبلغ املذكور أدانه
.....................................

عسى هللا أن يتقب ـل مين ومن ـ ـكم ص ـ ـ ـاحل األعم ـ ـ ـال

Må ALLAH acceptera mina och era goda gärningar!

 Nytt medgivande  Ändring:



: وأهدي ثواب صدقيت إىل والديت احلبيبة

Belopp  Bankkonto

Betalare
Förnamn & Efternamn

Personnummer (obligatorisk uppgift)

Mobiltelefon nr

E-post

Belopp (Kronor)

Clearingsnummer

 50  100  150  Annat:

Bankkontonummer

.................

- Jag har tagit del av och godkänner villkoren för medgivande till betalning via Autogiro.
- Jag kan när som helst säga upp min medverkan eller förändra storleken på mitt bidrag.
Ort och datum

Underskrift av kontoinnehavaren (obligatorisk)

Referenskod

Sveriges Muslimska Stiftelse
Myntgatan 4, 417 02 Göteborg – Tfn: 031-22 29 33 – E-post: kontakt@goteborgsmoske.se – Bankgiro: 765-8313 – Org. nr: 855100-9684
2018-11-27

Bidrag till Moskén

Ankomststämpel

Autogiroanmälan
Medgivande

Betalarnummer

Göteborgs Moské
www.goteborgsmoske.se

Godhet mot din Pappa!
Månadsbidrag
till att stödja Moskéns
driftskostnader
samt olika aktiviteter

 Jag avser att bidra med nedanstående
belopp varje månad till moskén
som en sadaqah för min Pappa:

..................................

 أريد أن أتربع شهرايً للمسجد ابملبلغ املذكور أدانه
.....................................

عسى هللا أن يتقب ـل مين ومن ـ ـكم ص ـ ـ ـاحل األعم ـ ـ ـال

Må ALLAH acceptera mina och era goda gärningar!

 Nytt medgivande  Ändring:



: وأهدي ثواب صدقيت إىل والدي احلبيب

Belopp  Bankkonto

Betalare
Förnamn & Efternamn

Personnummer (obligatorisk uppgift)

Mobiltelefon nr

E-post

Belopp (Kronor)

Clearingsnummer

 50  100  150  Annat:

Bankkontonummer

.................

- Jag har tagit del av och godkänner villkoren för medgivande till betalning via Autogiro.
- Jag kan när som helst säga upp min medverkan eller förändra storleken på mitt bidrag.
Ort och datum

Underskrift av kontoinnehavaren (obligatorisk)

Referenskod

Sveriges Muslimska Stiftelse
Myntgatan 4, 417 02 Göteborg – Tfn: 031-22 29 33 – E-post: kontakt@goteborgsmoske.se – Bankgiro: 765-8313 – Org. nr: 855100-9684
2018-11-27

