
www.lyoness-CFF.org

Hur ingår jag ett 
fadderskap?  

Bli fadder och medlem i föreningen Lyoness Child & Family 
Foundation (ange namn och kontaktuppgifter på svarskortet).

Fyll i antal fadderskap och betalningsfrekvens.

Underteckna svarskortet, skicka/överlämna det till Lyoness 
och genomför betalningen.
 

Tips:
Ställ in automatisk, månatlig överföring från din bank. Svårare 
än så är det inte att bli fadder! 

Bli fadder i tre 
enkla steg







Observera:
Ange 366 följt av medlems-ID som betalningsreferens 
(366 046.000.0XX.XXX)!
 

Övriga villkor:
Du kan när som helst och utan orsak avsluta ditt fadderskap 
eller medlemskap.
Du behöver bara skicka ett skriftligt meddelande till oss på:  
 
sponsorship@lyoness-CFF.org

KONTOUPPGIFTER:
 
Lyoness Child & Family Foundation 
Förening som stödjer utsatta barn, 
ungdomar och familjer.

Bank Austria Creditanstalt
SWIFT/BIC: BKAUATWW
IBAN: AT40 1200 0516 0770 6211

Fadderskapet är inte bundet till ett barn eller en viss grupp, 
utan utgör ett extra ekonomiskt stöd för våra utbildnings- och 
biståndsprojekt. 
En fadder är någon som tar sitt ansvar i samhället och tror på 
framtiden. Som fadder får du regelbundet information samt en 
årlig redogörelse om projekten. På så sätt har du möjlighet att 
följa upp och ta del av utvecklingen och framstegen i projekten 
föreningen Lyoness Child & Family Foundation genomför.

Hur används 
mitt fadderskap? 

Att vara fadder innebär att man visar intresse och tar ansvar. 
Ditt fadderskap bidrar till att föreningen Lyoness Child & Family 
Foundation kan genomföra sina projekt. Som fadder hjälper du 
utsatta barn, ungdomar och familjer till en bättre framtid. För 
endast 30 € i månaden hjälper du föreningen att genomföra 
långsiktiga och hållbara projekt. Självklart är det möjligt att ingå 
mer än ett fadderskap. En fadder är inte bara ett viktigt stöd för 
föreningen, utan även en ambassadör som troget följer våra 
projekt.

Vad innebär det att 
vara fadder?

Det  � nns två sätt att ingå fadderskap:
 

ONLINE

Gå till din personliga pro� l på Lyoness.com och välj menypunkten 
„Mina fadderskap“. Ange hur många fadderskap du vill ingå.
 
 

OFFLINE

Fyll i svarskortet längst bak på denna folder och skicka det till 
oss per post, fax eller e-post. Du kan naturligtvis också lämna in 
svarskortet på ditt regionala Lyoness-kontor.

När du har anmält dig får du bekräftelse via epost med relevant 
information om fadderskapet. 

Underteckna svarskortet, skicka/överlämna det till Lyoness 

Ställ in automatisk, månatlig överföring från din bank. Svårare 

Ange 366 följt av medlems-ID som betalningsreferens 



Postnummer*

Gatuadress*

Herr / Fru /Företag

Efternamn*

Mobiltelefon*

E-postadress*

Lyoness medlems-ID (valfritt)

(fyll i dina uppgifter)  *Obligatoriska fält

(ange först betalningsfrekvens och därefter antal fadderskap)
 * Obligatoriska fält

Antal
Minst 1 fadderskap

Fast belopp
30 €  /månad

Summa

Antal
Minst 1 fadderskap

Fast belopp
360 €  /år

Summa

30 €

360 € 

Mitt fadderskap

Antal fadderskap

Jag vill ge ett stöd via månatlig överföring*

Jag bidrar med ett årsbelopp*

Ja, jag vill bli medlem i föreningen Lyoness Child & Family Foundation 
utan kostnad!
 

Förnamn*

Ort*

Ort, datum, namnteckning*
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Skicka svarskortet till Lyoness regionalkontor eller till:

Fax: +43(0)316 70 77 17
E-post: 
sponsorship@lyoness-c� .org

per post till:
Verein Lyoness Child & Family Foundation
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

Avsändare:


