
 LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO  

 
 

I. CARTÕES DE CRÉDITO: 
 
O Tesoureiro de Clube com um Nome de Usuário e Senha de MyLCI válidos podem fazer 
pagamentos com cartão de crédito via MyLCI no web site de Lions Clubs International.  Faça 
o Login no MyLCI, selecione CLUBE, DEMONSTRATIVO E PAGUE AGORA.  Aceita-
se os cartões de crédito e débito Visa, MasterCard, Discover e American Express. 

 
II. CHEQUE: 

 
Você pode pagar o saldo devedor da sua conta com um cheque em dólares compensável em um 
banco dos EUA.  Envie seu cheque diretamente para: 

 
   THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
   35842 EAGLE WAY 
   CHICAGO, IL 60678-1358 
 

Envie com antecedência suficiente para que o cheque seja recebido e processado na sua conta 
dentro do prazo.  Escreva o nome e o número completos do clube na face do cheque.  Envie a 
parte inferior do seu demonstrativo ou uma cópia da fatura junto com o pagamento.  Não envie o 
cheque para Oak Brook. 

 
III. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 

 
Você também pode paga o saldo devedor da sua conta através de uma transferência bancária 
para a seguinte conta: 

 
   JP Morgan Chase Bank, N.A. 
   10 South Dearborn Street 
   Chicago, Illinois 60603 
   
      Código Swift:  CHASUS33 
   Número ABA:   021000021 
   Número da conta: 00105732 
   Nome do Beneficiário:  International Association of Lions Clubs 
 
 As transferências bancárias nos Estados Unidos necessitam de um número de ABA e 
 as transferências bancárias internacionais necessitam o Código Swift para que o processamento 
 seja feito em tempo hábil.  
 

Envie uma cópia do comprovante de transferência bancária por email ou fax para o 
Departamento de Contas a Receber e Serviços Contábeis para Clubes. Inclua no comprovante o 
nome e número do clube para assegurar que o processamento do pagamento ocorra em tempo 
hábil. 
 
E-mail: accountsreceivable@lionsclubs.org   
Telefone: 1-630-571-5466 
Fax: 1- 630-571-1683 
Web: www.lionsclubs.org 
 
***Observação: Doações para Lions Clubs International Foundation  
devem ser enviadas para: Lions Clubs International Foundation, Department 4547, Carol 
Stream, IL 60122-4547 EUA 

 
 JP MORGAN.PO 
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