Liity jäseneksi!

Suoraveloitusvaltakirja

Vihreiden jäsenyys on kannanotto maailman menoon. Maksamalla jäsenmaksun tuet työtämme
paremman maailman puolesta. Jäsenenä voit halutessasi myös itse osallistua aktiivisesti vihreiden
toimintaan.

Kyllä! Haluan tukea Vihreiden toimintaa ja liityn jäseneksi. Saan jäsenetuna Vihreä Lanka -viikkolehden.

Puolueen jäseneksi pääset liittymällä joko oman kotikuntasi vihreään paikallisyhdistykseen tai
johonkin valtakunnalliseen vihreään yhdistykseen. Luettelon kaikista yhdistyksistä ja yhdistysten
nimet löydät netistä osoitteesta www.vihreat.fi/yhteystiedot.

Palvelutunnus: 107716773. Keräyslupa: OKU 72 A.

Yhdistys, johon liityn:__________________________________________________
Valtuutan Vihreä liitto r.p:n veloittamaan tililtäni (valitse joko kuukausi- tai vuosittainen suoraveloitus):

¬ valitsemani summan kuukausittain (kuukauden 5. päivä tai lähimpänä pankkipäivänä):

¬ 50 ¤ ¬ 20 ¤ ¬ 10 ¤ ¬ 5 ¤ ¬ muun summan: ____ (yli 5 euroa)

Kuukausiveloitus kattaa Vihreiden 25 ¤ jäsenmaksun. Loppuosa vuosikertymästä on lahjoitusta Vihreiden toiminnan tukemiseen.

¬ valitsemani summan vuosittain (tammikuun 5. päivä tai lähimpänä pankkipäivänä):

¬ perusjäsenmaksun (25 ¤) ¬ vähävaraisten alennetun jäsenmaksun (10 ¤)

Vihreiden jäsenetuna saat perjantaisin ilmestyvän Vihreä Lanka -viikkolehden. (Jäsenetu koskee
Suomessa asuvia jäseniä.)

Tilinumeroni: ________________________ Pankki ja konttori: ___________________

Täyttämällä oheisen lomakkeen liityt jäseneksi ja annat valtuutuksen jäsenmaksun perimiseen
tililtäsi. Siirtämällä jäsenmaksusi suoraveloitukseen varmistat, että jäsenmaksusi on aina hoidettu
ja Vihreä Lanka tulee postiisi jatkuvasti viikoittain.

Nimi: ___________________________________ Syntymäaika: _______________

HUOM! Jäsenmaksu koskee aina kuluvaa kalenterivuotta.
Ryhdy Vihreäksi: Täytä oheinen lomake ja postita se kääntöpuolella olevaan osoitteeseen.

Valtuuttaja (omat yhteystietoni)
Katuosoite:_______________________________________________________
Sähköposti: ________________________________ Puh.nro: _________________
¬ Minulle voi lähettää vuosi-ilmoituksen suoraveloituksesta sähköpostitse
Päiväys: ___.___._______ Allekirjoitus: ___________________________________
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Suoraveloituksen ehdot
1. Valtuuttaja valtuuttaa Vihreä liitto r.p:n veloittamaan valtakirjassa mainittua pankkitiliään vuosittain tai kuukausittain
valtakirjassa ilmoitetulla summalla.
2. Veloituspäivä on kuukausiveloituksessa kuukauden 5. päivä tai sitä lähinnä seuraava pankkipäivä. Vuosiveloituksessa
veloituspäivä on tammikuun 5. päivä tai sitä lähinnä seuraava pankkipäivä, paitsi ensimmäisenä vuonna, jonka jäsenmaksu
veloitetaan seuraavan kuukauden 5. päivänä siitä, kun valtakirja on saapunut Vihreä liitto r.p:lle.
3. Kuukausittain kertyvällä maksulla katetaan ensin valtuuttajan jäsenmaksu 25 euroa. Jäsenmaksun ylittävä osa kalenterivuoden
aikana kertyvästä summasta on lahjoitusta Vihreä liitto r.p:lle. Jos kalenterivuoden aikana kertyvä summa ei suoraveloituksen
keskeyttämisen tai muun syyn vuoksi riitä kattamaan valtuuttajan jäsenmaksua, koko summa katsotaan lahjoitukseksi.
4. Veloitettava summa (jäsenmaksu ja mahdollinen kuukausiveloituksesta kertyvä lahjoitus) jakautuu Vihreän liiton ja
valtuuttajan valitseman yhdistyksen kesken siten, että puolet tilitetään yhdistykselle ja puolet jää Vihreä liitto r.p:lle.
5. Veloituksesta ei toimiteta valtuuttajalle ennakkoilmoitusta eikä erillistä kuittia. Kuittina toimii tilinomistajan pankista saama
tiliote.
6. Vihreä liitto r.p. toimittaa valtuuttajalle kerran vuodessa ilmoituksen, josta käy ilmi suoraveloituksella veloitettava summa ja
veloituksen päivämäärä.
7. Valtuuttajan tilin tulee olla maksupalvelutiliksi sopiva.
8. Valtuuttaja voi kieltää pankkia veloittamasta yksittäistä maksusuoritusta tai muuttaa yksittäisen suoraveloitustapahtuman
euromäärää pankin aukioloaikana ennen eräpäivää.
9. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtuuttaja voi peruuttaa valtakirjan ilmoittamalla siitä pankille tai Vihreä liitto r.p:lle.
Valtakirjan peruutus tai suoraveloitussumman muutos ilmoitetaan Vihreälle liitolle jollain seuraavista tavoista:
● sähköpostitse: suoraveloitus@vihreat.fi,
● postitse: Vihreä liitto r.p, Fredrikinkatu 33 A, 3. krs, 00120 Helsinki tai
● puhelimitse : (09) 5860 4160.
10. Myös Vihreä liitto r.p. voi irtisanoa valtakirjan.
11. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta pankin toiminnan
kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Jos pankilla on ylivoimainen este, joka estää suoraveloituksen toimittamisen, valtuuttaja ei
myöskään ole vastuussa valtuutetulle tästä aiheutuvista vahingoista.
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