
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CE “DIRECT DEBIT”? 
 

Vom introduce planul de donații pre-autorizate 

pentru că unii dintre credincioșii l-au cerut fiind 

deja familiarizați cu acest sistem. Deși planul 

acesta nu este pentru toți credincioșii, totuși  

dorim sa îl facem accesibil tuturor celor care 

doresc să îl folosească.  

Știm că donațiile oferite sunt o decizie 

personala, dar speram ca ușurința si eficienta 

acestui program sa încurajeze credincioșii 

Misiunii Greco-Catolice Bunavestire să îl 

folosească. Ne-am bucura sa vedem un interes 

ridicat fata de acest plan, iar dacă cumva sunt 

nelămuriri legate de acesta nu ezitați să ne 

contactați. 

Revocarea utilizării planului 
 
Puteți anula oricând participarea 
dumneavoastră printr-o înștiințare  scrisă cu 30 
de zile înainte de data la care se dorește 
încetarea donațiilor adresata Misiunii Greco-
Catolice Bunavestire Toronto (cererea va fi 
completata in limba engleza). Daca preferați o 
cerere standardizata puteți contacta instituția 
dumneavoastră bancara sau vizitați site-ul 
www.cdnpay.ca  
 
Daca vreuna dintre retrageri nu corespunde cu 
suma autorizata de dumneavoastră sunteți 
îndreptățiți sa primiți o rambursare. Pentru mai 
multe detalii referitoare la drepturile 
dumneavoastră va rugam sa contactați instituția 
dumneavoastră bancara sau vizitați 
www.cdnpay.ca  
 

 

AUTHORIZATION FORM 
 
 
I hereby authorize the Pastor of Romanian 
Catholic Mission to debit my account on the 20th 
day of each month as my/our offertory donation 
(not including special collections) noted below: 
 
My/our total monthly donation of  

$ __________________  Offertory 

$ __________________  Building Fund 

$ __________________  TOTAL  

 

Name(s) of Donator(s):  

 

_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Name of Bank/Trust Company/Credit Union: 

_______________________________________ 

Branch :________________________________ 

 

Account Number: ________________________ 

 
Please attach a void cheque 

 
Date: __________________________________ 

 

Signature of Contributor(s): 

 
_____________________________________ 
 

_____________________________________ 

 
 

-------------------------------------------------------- 
For Office Use Only 

Parish Code ___________ 

Pr. Ionel Maier,  
78 Clifton Road 

Toronto ON M4T 2G2 
416 443 8796 ext. 3 

toronto@bunavestire.org 
 
 
 

Planul de donații 
pre-autorizate 

Good Stewards of all 

that God has given us. 

http://www.cdnpay.ca/
http://www.cdnpay.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhidieceza romano-catolică din Toronto a  

stabilit un Plan de Donații Pre-autorizate 

cu scopul de a vă ajuta în eforturile pe 

care le faceți pentru susținerea Misiunii 

Greco-catolice Române prin donațiile 

regulate făcute parohiei (planul nu 

include colectele speciale). 

Activitățile Misiunii noastre sunt posibile 

datorită donațiilor oferite din suflet de 

credincioșii noștri. Răspunzând la modul 

de viață în continuă schimbare de multe 

ori solicitant, planul oferit caută ca prin 

donații pre-autorizate să va ajute în efortul 

dumneavostră. 

CE ESTE PLANUL DE DONAȚII 
PRE-AUTORIZATE 

DE CE SA MA ÎNSCRIU? 
 

Avantajele donatorului: 

 Ușurința. Donația dumneavoastră este primită 

în mod automat în fiecare lună. 

 Sprijin permanent pentru Misiune chiar și 

atunci când sunteți plecat. 

Avantaje pentru Misiune: 

 Permite o mai bună planificare a donațiilor 

venite in Misiune. 

 Reduce birocrația și munca depusă de 

voluntari. 

 

CUM MĂ POT ÎNSCRIE? 
 

Înscrierea în Planul de Donații Pre-autorizate se 

face în felul următor: 

 Stabiliți suma ce urmează a fi donată lunar 

Misiunii Greco-catolice Bunavestire. 

 Completați formularul din această broșură 

(limba engleză) și atașați un cec 

corespunzător contului dumneavoastră marcat 

“void”. 

 Puneți formularul însoțit de cec-ul marcat 

”void” într-un plic sigilat în coșul de colectă 

SAU îl puteți trimite pe poștă Misiunii. 

 Cei dintre dumneavoastră care folosesc deja 

sistemul de plicuri și doresc să se înscrie, vor 

trebui doar să scrie PAG (Pre-Authorized 

Giving) pe spatele plicului. 

CINE ADMINISTREAZA  
ACEST PLAN? 

 
Oficiul de Dezvoltare din cadrul 

Arhidiecezei Romano-catolice din Toronto 

administrează Planul de Donații pre-

autorizate pentru Misiunea noastră. 

Trebuie menționat faptul că Misiunea va fi 

cea care va emite chitanțele de donații 

pentru acesta. 

 

De exemplu, dacă donația 

dumneavoastră este de 20 de dolari 

săptămânal pentru a menține același 

nivel de ajutor ar fi recomandat să donați 

87 de dolari lunar, la 30 de dolari ar fi 

130 de dolari lunar si la 10 dolari ar fi 43 

de dolari. Sumele neregulate sunt 

datorate faptului că nu sunt exact 4 

săptămâni în fiecare lună deci ar trebui 

înmulțită donația săptămânală cu 4.33 

pentru a ajunge la donația 

dumneavoastră obișnuită din fiecare 

lună.  
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