BAĞIŞ TALİMATI
Yeni bir talimatla değiştirinceye kadar, düzenli olarak her ay:
Vakfın genel bütçesine
katkıda bulunmak istiyorum.

TL / Ay

_____________________ projesine
katkıda bulunmak istiyorum.

TL / Ay

Bir defaya mahsus olarak :
Vakfın genel bütçesine
katkıda bulunmak istiyorum.

TL

_____________________ projesine
katkıda bulunmak istiyorum.

TL

NOT : Yabancı para cinsinden ya da daha farklı aralıklarla düzenli bağışta
bulunmak isteyenler bunu yukarıdaki birimleri değiştirerek belirtebilirler.
Tercih ettiğim ödeme şekli :
Banka hesabına gönderiyorum (İzleyebilmemiz için havale bilgisini lütfen AFLİVA-AFLD ofisine iletiniz).
Aşağıdaki kredi kartımla ödeme yapmak istiyorum.
Visa

Mastercard

Diğer (lütfen belirtiniz): _____________________

Yukarıda belirtilmiş olan meblağın kredi kartı hesabıma borç, AFLİVA hesabına alacak kaydedilmesi için
Vakıflar Bankası'nı yetkili kılıyorum.
Kartta göründüğü gibi Adı Soyadı : ______________________________

Dönemi

: _________________

Kart No. : _________________________ Son kullanma tarihi : ___/___

Güvenlik Kodu : _____________

İmza

: __________________________________________________

Tarih

: _________________

İş tlf

: ____________ Cep tlf : ____________ Ev tlf : ___________

e-posta

: _________________

Yazışma Adresi : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

AFLİVA banka hesap numaraları :
➢ T. Vakıflar Bankası G.Osmanpaşa/Ankara Şubesi,
•

331 00158007285017936 (TL hesabı)

• 4204 561715 (TL hesabı)

IBAN:TR200001500158007285017936
•

331 00158048000355454 ($ hesabı),

➢ T. İş Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi,
IBAN:TR370006400000142040561715

•

00158048000355458 (€ hesabı)
Çek ile bağış :

AFLİVA ‘ya yurt dışından banka havalesi ile yapılacak bağışlarda kullanılacak
bilgi:
Alacak olan : Ankara Fen Liseliler Vakfı
Banka
: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Şube
: Gaziosmanpaşa /ANKARA
Hesap No(€): 00158048000355458 IBAN: TR 65 0001 5001 5804 8000 355458
Hesap No($): 00158048000355454 IBAN: TR 76 0001 5001 5804 8000 355454
Şube Kodu : 331
Swift
: TVBATR2AAXXX
Telefon
: +90 312 467 0564, +90 312 467 0426

Çekin üzerine yazılması gereken:
Ankara Fen Liseliler Vakfı

Banka isminin ve şube adının tam olarak yukarıda belirtildiği şekilde yazılması gereklidir.
AFLİVA İletişim Bilgileri
Adres: Talatpaşa Blv. No:113/52-53 Altındağ-Ankara
Tel: (312) 284 64 00

Faks: (312) 284 64 06

ağ: www.afl.org.tr
e-posta:afliva@gmail.com

ÖNEMLİ NOT :
• Lütfen bu formu posta veya faks yoluyla AFLİVA ofisine ulaştırınız.
• Ödeme alındığında bağış makbuzunuz yukarıda belirttiğiniz adresinize posta ile gönderilecektir.
• Kredi kartları ile ilgili tüm bilgiler vakıf merkezinde koruma yazılımı ile şifreli bir şekilde ve dış dünyaya bağlantısı
olmadan işlem görmektedir.

