Waarom Givt dé oplossing is
voor geven zonder contant geld

Wat is Givt?
Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak.
Onze slimme techniek stelt iedereen zonder contant geld in staat
om met een smartphone te geven.
Bij Givt respecteren wij de huidige manier
van collecteren. Daarom hebben we een
oplossing ontwikkeld die de ‘oude’ manier
van geven niet in de weg zit.
Heb je dus geen contant geld meer bij je?
Dan kan jij door Givt weer meedoen!
Heb je wel gewoon contant geld bij je?
Dan verandert er niets.

Blijven geven zonder internet

Voor het gebruik van Givt heb je op het moment van geven geen
internetverbinding nodig.
Op een later moment, bijvoorbeeld als je thuis bent en gebruik
maakt van WiFi, wordt je gift bij het heropenen van de app alsnog
verstuurd.

ANBI-Giften zijn aftrekbaar

Giften aan organisatis met een ANBI-status die worden verwerkt
door Givt zijn gewoon aftrekbaar van de belasting. Jaarlijks kan
iedere gebruiker een overzicht downloaden van alle giften.

Het gemak van geven

Met Givt geef je makkelijk in elke situatie,
je kiest zelf hoeveel je wilt geven,
dat is het gemak van geven met Givt!

Geven blijft anoniem

Een donatie met Givt is door de kerk niet te herleiden tot een
persoon. Een kerk krijgt wekelijks één bedrag op de rekening
en kan daarbij wel onderscheid maken tussen de verschillende
collectedoelen, maar niet tussen donateurs. Zo is geven met
Givt net zo anoniem, als geven met contant geld.

Gewoon gratis

Givt is gratis te downloaden in de App Store en in Google Play.
Registreer jezelf als gebruiker door je gegevens eenmalig in te
vullen.

... met één beweging

Hoe veilig is Givt?
We vinden het erg belangrijk dat alles veilig en risicoloos verloopt.
Jouw veiligheid wordt door ons op drie vlakken geborgd;
privacy, betalingsverkeer en gegevensbescherming.

Privacy

Om gebruik te maken van de dienst van Givt zul je eerst
moeten registreren. Hiervoor vragen wij alleen de gegevens
die we nodig hebben om een transactie te kunnen doen.
Daarom zullen wij jouw gegevens nooit verstrekken aan
derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien
dit wettelijk verplicht is.

Betalingsverkeer

Givt is geen bank, het betalingsverkeer wordt uitbesteed aan
SlimPay. Dit bedrijf zorgt voor de betalingen van veel online
bedrijven en staat onder toezicht van de Nederlandsche
Bank. Hierdoor voldoen betalingen via Givt aan de strengste
eisen.
Het is goed om te benadrukken dat er geen transacties
plaatsvinden tijdens het geven met Givt. De transacties
vinden achteraf plaats middels een automatische incasso.
Aangezien deze achteraf te herroepen zijn, is het volledig
veilig en ongevoelig voor fraude.

Gegevensbescherming

Givt is veilig, omdat alle gegevens in overeenstemming
met de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) behandeld worden en erop toegezien wordt dat de
leveranciers van Givt dit ook doen.

De techniek achter Givt

Geven met Givt is gemakkelijk. Je start
de app, selecteert een bedrag en haalt je
telefoon langs een collectemiddel met een
Givt-zender. In dit proces zendt jouw
telefoon nooit zelf een signaal uit, hierdoor
kunnen de gegevens op de telefoon dan
ook niet afgeluisterd worden.
Luister je vanuit huis mee naar de dienst of heb je de collecte
gemist? Als je Givt gebruikt, kun je altijd en overal gewoon blijven
geven. Kies na het selecteren van je bedrag voor ‘Kies een doel uit
de lijst’.
Benieuwd bij welke kerken en organisaties je al met Givt kan
geven? Neem een kijkje op: www.givtapp.net/waar
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Meer informatie vind je op onze website,
maar je mag ons ook altijd even bellen of mailen!

Altijd en overal ...
Gewoon blijven geven
support@givtapp.net | +31 320 320 115
www.givtapp.net |
@Givt_app

