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Como posso fazer um
Patrocínio de Educação? 

Torne-se um patrocinador de educação e membro da 
Associação Lyoness Child & Family Foundation 
(fornecer nome e dados de contacto no cartão de resposta)

Inserir número de patrocínios e marcar o intervalo de 
pagamento

Assinar o Cartão de Resposta, enviar para a Lyoness e efetuar 
o pagamento

Sugestão:
Coordene com o seu banco uma autorização de débito mensal 
para o seu patrocínio! Assim torna-se um patrocinador de 
educação e apoiante ativo dos projetos. 

Três passos para se tornar 
patrocinador de Educação







Importante:
Por favor, no Descritivo indique o código 366 
e o seu número de Membro!

Aviso Legal:
O seu patrocínio de educação ou registo poderá ser eliminado 
a qualquer momento e sem a necessidade de explicar os
 motivos. Para isso, envie-nos uma noti� cação 
por escrito para:

sponsorship@lyoness-CFF.org

DADOS BANCÁRIOS:

Lyoness Child & Family Foundation –
Associação de apoio e promoção de 
crianças, jovens e famílias carentes

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

O patrocínio de educação não está ligado a nenhuma criança 
ou pessoa, está destinado ao apoio � nanceiro adicional para os 
nossos projetos educacionais e de ajuda.
Os patrocinadores são pessoas com responsabilidade e de 
con� ança. Como patrocinador de educação recebe atualizações 
regulares e um relatório anual onde pode informar-se sobre 
o desenvolvimento e os avanços dos projetos apoiados pela 
Associação Lyoness Child & Family Foundation. 

O seu patrocínio 
de educação será usado para quê?

Fazer um patrocínio de educação signi� ca participar e assumir 
a responsabilidade. Para os projetos realizados pela Associação 
Lyoness Child & Family Foundation, os patrocinadores de 
educação são um apoio muito importante. Ser um patrocinador 
signi� ca acreditar num futuro melhor para as crianças, jovens 
e famílias desfavorecidas. Com apenas 30 €,– mensais apoia a 
Associação como patrocinador de educação e garante projetos 
sustentáveis a longo prazo. Claro, existe a oportunidade de efetuar 
vários patrocínios educacionais. Um patrocinador não é para nós 
apenas um grande apoiante, mas também um patrocinador ativo 
da associação e um companheiro � el dos nossos projetos.

O que é um patrocínio 
de educação?

Pode efetuar o seu patrocínio de educação de duas formas 
diferentes:

ONLINE

Selecione no seu per� l pessoal em Lyoness.com, o menu „Meus 
Patrocínios“ e indique o número de patrocínios de educação 
desejado.

OFFLINE

Preencha simplesmente o Cartão de Resposta no � nal deste pan-
� eto e envie pelo correio, fax ou via e-mail. Pode também entregar 
o Cartão de Resposta pessoalmente em Lyoness Member Service 
do seu país.

Após o registo, receberá uma con� rmação por e-mail com todas 
as informações relevantes sobre o tema Patrocínio de Educação. 



Código Postal*

Morada (Rua, número)*

Sr/Sra/Empresa

Apelido*

Telemóvel*

**Endereço de e-mail*

Número de Membro da Lyoness (opcional)

(Por favor, preencher)  *Obrigatório

(por favor, assinale primeiro o intervalo de pagamento e insira o 
número de patrocínios) *Campos obrigatórios

Quantidade
Mínimo 1 patrocínio

Valor � xo
30 €,– /Mês

Total

Quantidade
Mínimo 1 patrocínio

Valor � xo
360 €,– /Ano

Total

30 €,–

 360 €,– 

O meu Patrocínio de educação

Número de patrocínios

Eu apoio mensalmente através de
transferência da minha conta bancária*

Eu apoio com um pagamento único anual por transferência 
bancária da minha conta corrente*

Sim, gostaria de me tornar membro de forma gratuita da 
Associação Child & Family Foundation!

Nome*

Cidade*

Local, Data, Assinatura*
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Por favor, entregue o Cartão de Resposta em Lyoness Member 
Service  do seu país ou envie-o para:

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-Mail: 
sponsorship@lyoness-CFF.org

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