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INFORMAÇÕES SOBRE ROTARY DIRECT

Como me cadastro para fazer doações periódicas on-line (Rotary Direct)?
O doador pode se cadastrar no Rotary Direct através do site seguro e protegido
http://www.rotary.org/pt/contribute. Rotarianos cadastrados no Portal do Associado podem abrir
sua conta no Rotary Direct clicando em Contribuições à F undação Rotária no menu dentro do
Portal. A contribuição pode ser única ou periódica e feita em 13 moedas. Para determinar a
periodicidade da contribuição, o doador terá que ir ao passo 2 do processo de doação, na seção
“Frequência”. Se preferir, ele poderá usar o Formulário de Contribuição da Fundação Rotária, e
indicar a frequência da doação selecionando a opção que melhor lhe convier em “Desejo fazer uma
doação periódica”. Leia mais sobre Rotary Direct no site do Rotary.
Como faço para me cadastrar no Portal do Associado?
No site www.rotary.org/pt, clique em Acesso ao Portal no canto superior direito da tela e depois
em criar conta (será necessário ter endereço de e-mail). É possível que tenha que fornecer
informações adicionais para ajudar a d eterminar sua relação com o Rotary International e a
localizar seu registro no banco de dados. Dentro de 24 hor as, você receberá um e-mail de
verificação com um link no qual deverá clicar para finalizar o processo de cadastramento. Se não
encontrar o e-mail em sua caixa de entrada, verifique as pastas de spam ou lixo eletrônico.
Há uma quantia mínima para as doações?
Por causa das taxas de processamento relacionadas a doações feitas com cartão de crédito, a
doação mínima aceita pelo sistema é de US$10 por transação (ex.: US$10 por mês).
Posso me cadastrar para fazer doações periódicas usando débito automático de minha conta
corrente?
Os doadores podem usar cartão de crédito ou de débito para suas doações on-line. Os tipos de
cartão variam conforme o país e a moeda utilizada.
O tesoureiro pode fazer uma doação on-line em nome do clube inteiro?
As contribuições on-line não podem ser feitas em nome de outra pessoa, clube ou distrito. Cada
um deverá se cadastrar no Rotary Direct on-line, especificando a frequência (mensal, trimestral ou
anual). Os doadores também podem usar o Formulário de Contribuição da Fundação Rotária e
indicar a frequência de sua doação no campo "Desejo fazer uma doação periódica".
Que opções de frequência de doação o Rotary Direct oferece?
O doador pode escolher doação mensal, trimestral ou anual, processada todo dia 1° do mês. Obs.:
as doações semestrais serão processadas em julho, outubro, janeiro e abril. As doações anuais
serão processadas no mês escolhido pelo doador.
Como faço para mudar o método de pagamento, alterar a quantia ou cancelar uma doação
programada pelo Rotary Direct?
Para fazer qualquer mudança em sua conta, entre em contato com o escritório internacional do RI
ou ligue para a Central de Atendimento do Rotary (+1-866-976-8279). Por motivos de segurança,
é necessário nos informar por telefone se deseja mudar ou atualizar informações do seu cartão de
crédito.
INFORMAÇÕES SOBRE ROTARY DIRECT
Envie suas dúvidas ao e-mail RotaryDirect@rotary.org

