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2019 Bank ACH Form
(Please note that a new ACH form must be completed each calendar year)
This Bank ACH (Automated Clearing House) Form allows our parishioners to make their
stewardship contributions automatically from their bank account. It is a free, secure, and
convenient way to make recurring payments.

Items needed to process your 2019 stewardship via ACH:
 This form completed
 Attach a voided check
 Include your Stewardship Commitment Card
 Turn in the above items to the church office by August 15, 2019
ACH Authorization
Total 2019 Stewardship Commitment: $___________
Please note that your monthly ACH payment will be determined by
dividing your total 2019 stewardship commitment by the remaining
months of the calendar year.
I (we) hereby authorize The Greek Orthodox Church of St. Demetrios (Church) to
initiate debit entries to my (our) checking account, and if necessary, initiate
adjustments for any transaction credited/debited in error. This authority will remain in
effect for the calendar year of 2019, unless the church office is notified by me (us) in
writing to cancel it in such time as to afford the church and the financial institution a
reasonable opportunity to act on it.
___________________________
Printed Name

___________________________
Signature of Account Holder

_____/_____/_____
Date

Αυτόματη Τραπεζική Πληρωμή Μέσω ΑCH 2019
(Ή αίτηση αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο)
Ή αίτηση αυτόματης τραπεζικής πληρωμής επιτρέπει στους ενοριτες μας να
εκπληρώσουν την συνεισφορά τους σαν καλοί οικονομοι προς την Εκκλησία
μέσω του τραπεζικού λογαριασμού τους. Είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα για να
καταβάλλετε την πληρωμή σας αυτόματα κάθε μήνα.
Για να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα, στείλτε τα εξείς στο γραφείο της εκκλησίας:
 Την παρακάτω συμπληρωμένη ACH εξουσιοδότηση
 Μια άκυρη επιταγή (voided check)
 Την αίτηση για Stewardship 2019
Εξουσιοδότηση ΑCH
Συνολικό ποσό δέσμευσης για το 2019 $ -------------------------Η μηνιαία καταβολή σας θα υπολογιστεί από το συνολικό ποσό που θέσατε
παραπάνω για το 2019
Εξοσιοδοτούμε την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου του Elmhurst να αρχίσει
χρεώσεις στον τραπεζικό λογαριασμό μας και αν χρειάζεται να πραγματοποιήσει
αλλαγές για λάθος πιστώσεις/χρεώσεις. Αυτή η εξουσιοδότηση θα παραμείνει σε
ισχύ μέχρι το τέλος το έτους 2019, εκτός αν ειδοποιήσουμε εγγράφως και
εγκαίρως το γραφείο της εκκλησίας να ακυρωθεί.

__________________________________
Υπογραφή του κατόχου λογαριασμού
__________________________________
Τυπωμένο Όνομα

_____ / ____ / ________
Ημερομηνία

