GÅVOBREV
Med detta gåvobrev donerar jag ________________________________________ euro till Åbo Akademi.
Donatorns namn
Personbeteckning
Adress

Postnummer och -ort

Telefonnummer

E-postadress

MOTTAGARE AV GÅVAN

BANKFÖRBINDELSE

Åbo Akademi
FO-nummer 0246312-1
Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO

Aktia Bank:

Op/Pohjola Bank:

FI79 4055 0012 1616 71
BIC: HELSFIHH

FI07 5000 0120 3248 18
BIC: OKOYFIHH

Telefon: 02-215 4824
E-post: medelinsamling@abo.fi

Danske Bank:

Svenska Handelsbanken:

FI96 8119 9710 0166 03
BIC: DABAFIHH

FI80 3131 1001 4466 85
BIC: HANDFIHH

Nordea Bank:

Ålandsbanken:

FI29 1733 3000 0105 00
BIC: NDEAFIHH

FI07 6601 0010 2436 16
BIC: AABAFI22

Donationen kan betalas på en gång
eller i flera poster fram till 30.6.2017.

Datum:

Summa:

Meddelande: Donatorns namn och kontaktuppgifter
samt donationens ändamål
(ÅA 100-årsfonden och vid donationer på minst
10 000 euro eventuell riktning till utbildningsområde).

SYFTE MED GÅVAN
Donationen syftar till att understödja Åbo Akademi att utföra sina uppgifter enligt 2 § i universitetslagen (forskning, undervisning
och samverkan med samhället). Donationen bokförs i ÅA 100-årsfonden.
Jag riktar gåvan till Åbo Akademis verksamhet i allmänhet.
Jag vill rikta min donation på minst 10 000 euro till ett visst
utbildningsområde vid Åbo Akademi:

Ekonomi
Humanistiska
vetenskaper
Hälsovetenskaper
Juridik
Farmaci
Naturvetenskaper

Gåvan innehåller inte andra villkor som gäller dess syfte.

Pedagogik och
lärarutbildning
Psykologi
Samhällsvetenskaper
Teknik
Teologi

ÖVRIGA VILLKOR

OFFENTLIGHET

Alla villkor för donationen fastställs i detta gåvobrev.

Donatorns namn samt donationens belopp och ändamål får synliggöras i universitetets kommunikation.

Donationen innebär ingen motprestation. Inga upplösande villkor eller villkor
som binder användningen av universitetets andra medel, inklusive eventuell
statlig motfinansiering, ansluter till donationen. Universitetet beslutar om hur
donationen används.
Donationen kan berättiga universitetet till statlig motfinansiering som kan
vara upp till tre gånger donationens värde eller vara mindre än donationens
värde. Donatorn är medveten om att statsrådet fattar beslut om donationens
motfinansieringsduglighet. Eventuell statlig motfinansiering läggs permanent till
universitetets grundkapital. Universitetet beslutar om användningen av avkastningen på grundkapitalet.
Universitetets uppdrag grundar sig på universitetslagen 558/2009.

Donatorns namn samt donationens ändamål får
synliggöras i universitetets kommunikation.
Donatorns namn får synliggöras i universitetets kommunikation.
Jag önskar att donationen inte synliggörs i universitetets kommunikation.
Offentligheten (donatorns namn, belopp, ändamål) grundar
sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999).

Donationer som görs av privatpersoner omfattande 850-500 000 euro kvalificerar för skatteavdrag (inkomstskattelag 1992/1535). Åbo Akademi lämnar uppgifterna om de mottagna avdragbara donationerna till skatteförvaltningen.

ORT OCH DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Åbo Akademi är tacksam för donatorernas stöd
Ifyllt gåvobrev signeras och postas till:
Åbo Akademi
Medelinsamling/Kommunikation
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

PENNINGINSAMLINGSTILLSTÅND
Tillstånd för penninginsamling i Finland (exkl. Åland):
POL-2014-12422 (17.10.2014–31.12.2017)
Tillstånd för penninginsamling på Åland:
ÅLR 2016/7552 (1.12.2016–30.11.2017)

