Se você é contribuinte dos Estados Unidos, clique aqui para conhecer outras formas de doar para
Palavras de Paz Internacional (WOPI)

Outras Formas de Doar para Palavras de Paz Global (WOPG)

1. Transferência Bancária
 ocê pode doar diretamente de sua conta bancária nas seguintes moedas: Euro, Dólar Americano,
V
Dólar Canadense e Libra Esterlina. Infelizmente, o banco da WOPG na Holanda não aceita mais
cheques bancários.
Escreva para donations@wopg.org para mais informações sobre transferências bancárias.
2. Doar em Memória de
S e você quiser doar em memória de alguém, pode fazê-lo clicando em “SIM” na página de doações, na
pergunta: “Gostaria de fazer uma doação em memória de alguém?
S e quiser que notifiquemos um membro da família sobre sua doação, forneça as informações de
contato ao preencher o formulário de doação on-line.
3. Tornar a WOPG Beneficiária em Seu Testamento
 alavras de Paz Global é uma fundação sem fins lucrativos registrada na Holanda com o status ANBI
P
(beneficente).
Os detalhes são:
●● Words of Peace Global
●● Registration number 34312991
●● P.O. Box 20627, 1001 NP Amsterdam
Se você tiver alguma dúvida sobre como deixar uma herança para a WOPG, escreva para:
donations@wopg.org

Agradecemos seu apoio

Outras formas de Doar para Palavras de Paz Internacional (WOPI)

1. Doação de Ações
Se quiser doar ações de mercado, entre em contato com o escritório da WOPI em
donations@wopintl.org ou ligue para (805)388-1596
2. Doações Equivalentes
Pergunte ao seu empregador se ele oferece um programa de contribuições equivalentes. Se o fizer, e
a WOPI não for uma das opções na lista, avise o escritório da WOPI e entraremos no programa. Você
pode ligar para (805)388-1596 ou escrever para donations@wopintl.org
3. Nomear a WOPI Em seu Testamento Ou Como Beneficiário em Sua Conta de Aposentadoria
Entre em contato com o escritório da WOPI escrevendo para donations@wopintl.org ou ligando para
(805)388-1596 e ficaremos felizes em orientá-lo durante o processo.
4. Doar em Memória de
Se você quiser doar em memória de alguém, pode fazê-lo clicando em “SIM” na página de doações, na
pergunta: “Gostaria de fazer uma doação em memória de alguém?”
Se quiser que um membro da família seja notificado sobre sua doação, forneça as informações de
contato ao preencher o formulário de doação on-line.

Agradecemos seu apoio

