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….med skattefradrag! 

OPPSKRIFT PÅ AVTALEGIRO

Er du usikker på om innholdet her og om lenken det vises til, medfører riktighet, kan du sjekke selv eller i eget distrikt/ 

klubb om jeg er den jeg gir meg ut for i denne presentasjonen! Du finner også informasjon her: Norsk Rotary Forum

Oscar Høvik

Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator sone 18

Her finner du lenken til der du kan opprette avtalegiro med fast trekk til Rotary-fondet

Trykk på  denne teksten for å komme til stedet for registrering

https://www.rotary.no/no/trf-the-rotary-foundation#.YKk0IKj7STk
https://www4.solidus.no/SolidusUser/avtalestraks/35A7B50C-E391-4B93-871E-E5CD9730672C


Startsiden(Trinn 1 av 4)

1. Velg beløp

• Enten ved et av de valg som finnes

• Eller skriv inn ditt valg

2. Skriv inn ditt mobilnummer

3. Da kan det se ut som vist under 

4. Trykk på Neste
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Hovedsiden(trinn 2 av 4)

1. Skriv inn

• Fornavn

• Etternavn

• Postnr

• Sted

• Legg merke til at du må oppgi
fødselsnummer dersom du vil ha 
skattefradrag!

• Epostadresse

• Mobilnummer

2. Velg først distrikt, deretter klubb

(Da blir dette godskrevet/registrert i klubben

også)

3. Trykk på neste
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Oppsummering(Trinn 3 av 4)

1. Her kan du sette beløpsgrense, standard settes

til det dobbelte av det som du har oppgitt. 

2. Sett X, dvs. trykk I boksen for samtykke

3. Trykk på “Start signering” der ditt månedsbeløp

også vises(her 300)TITLE
A few lines can go here. 
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BETALING(Trinn 4 av 4)

Det som kommer nå, er vanlig oppsett av avtalegiro

og sikkerheten er iveraretatt ved bruk av BankID

enten ved innlogging eller ved bruk av BankID på

mobil. 

…..men dette kan selvsagt ikke vises i denne

beskrivelsen!

LYKKE TIL!
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Her finner du lenken til der du kan 

opprette avtalegiro med fast trekk til 

Trykk her

https://www4.solidus.no/SolidusUser/avtalestraks/35A7B50C-E391-4B93-871E-E5CD9730672C

