De: Donor Assistance [mailto:DonorAssistance@lionsclubs.org]
Enviada em: quinta-feira, 7 de setembro de 2017 12:37
Para: lionslc11@lionslc11.org.br
Assunto: RE: Melvin Jones-District Lions LC 11(65904)
Prezado District Governor Zoé Antonio Donati,
A conta do Banco Bradesco foi encerrada. Portanto, as doações não são mais aceitas por
meio de depósitos bancários locais. Atualmente, estamos aceitando doações somente via
cartão de crédito e PayPal por meio de nosso website https://www.lcif.org/PO/ways- togive/donate-now.php, bem como, transferências eletrônicas para:
JPMorgan Chase Bank, N.A.
10 S. Dearborn Street
Chicago, Illinois 60603
Nº ABA: 021000021
Nome da conta: Fundação de Lions Clubs International
Número da conta: 754487312 (certifique-se de usar este número de conta)
Nº Swift: CHASUS33
Certifique-se de incluir no recibo de transferência o nome do destinatário, número de
associado, nome e número do clube . Envie uma cópia da transação de transferência
eletrônica
e
um
formulário
de
solicitação
MJF
preenchido
para DonorAssistance@lionsclubs.org.
Lamentamos quaisquer inconvenientes que isso possa causar, mas foi determinado que é
necessário dar esse passo para garantir que recebamos suas doações em tempo hábil,
nos permitindo acelerar o processo de reconhecimento de maneira mais eficaz.
Atenciosamente,
Shannon Sinclair
Representante de Relações com Doadores • LCIF Departamento de Serviços aos Doadores
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523
Email: DonorAssistance@lionsclubs.org • Fone: 630-203-3836 • Fax: 630-571-5735
Faça agora a sua doação: https://www.lcif.org/PO/ways-to-give/donate-now.php
ESTA MENSAGEM É CONFIDENCIAL. Esta mensagem de e-mail e quaisquer anexos são
informações proprietárias e confidenciais destinadas apenas para o uso do (s) destinatário
(s) acima mencionado (s). Se você não for o destinatário pretendido, não poderá imprimir,
distribuir ou copiar esta mensagem ou quaisquer anexos. Se você recebeu esta
comunicação por engano, notifique o remetente por e-mail de retorno e exclua esta
mensagem
e
quaisquer
anexos
do
seu
computador.
Saiba mais sobre a política de privacidade e segurança da Fundação Lions Clubs
International em www.lcif.org

