DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA
NR CZŁONKOWSKI:
Miejsce na pieczęć oddziału

Status prawny:

Nazwisko:
Imiona:

Osoba prawna
Rolnik indywidualny

Osoba fizyczna

PESEL:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Imię ojca:

Obywatelstwo:

Imię matki:

Nazwisko panieńskie matki:

Dokument tożs.

Seria i nr dokumentu tożs.

Stan cywilny:

NIP:

Adres stałego zameldowania:

Ulica/Miejscowość i nr domu:
Kod:

Kraj:

Miejscowość/Poczta:

Adres korespondencyjny:

Ulica/Miejscowość i nr domu:
Kod:

Kraj:

Miejscowość/Poczta:

Kontakt

Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy:

E-mail:

Oświadczam, że:
1. Będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego statutu i regulaminów, które są mi znane, uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz postanowień
władz statutowych SKOK.
2. Opłacę przewidziane w Statucie wpisowe w wysokości 30 PLN, wkład członkowski w wysokości 1 PLN oraz wniosę jeden udział.
3. Deklaruję wniesienie dodatkowych udziałów w ilości ............................. *.
4. Na wypadek mojej śmierci upoważniam do odbioru udziału/ów ........................................................................................................................................*
(imię, nazwisko, PESEL, stosunek pokrewieństwa)

5. Zgadzam się na potrącanie przez Zakład Pracy z mego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego, zadeklarowanych wpłat oraz
udzielonych mi pożyczek/kredytów i upoważniam Zarząd SKOK do bezpośredniego podejmowania tych należności w Zakładzie Pracy. Zgoda ta
obowiązuje przez cały okres trwania członkostwa.
6. Zobowiązuję się zawiadomić Zarząd SKOK o każdej zmianie miejsca zamieszkania.
7. Niedokonanie wpłaty udziału w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia członkostwa, pomimo złożonej deklaracji - jest jednoznaczne z moim
oświadczeniem o rezygnacji z członkostwa w SKOK "Świdnik". Powyższe oświadczenie - w sytuacji, gdy zaistnieją warunki opisane powyżej, na
podstawie § 16 ust. 1 Statutu SKOK "Świdnik" stanowi mój wniosek o wystąpienie z Kasy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, co
potwierdzam moim podpisem złożonym pod wnioskiem. Jednocześnie oświadczam, że w związku z powyższym rezygnuję z odbioru wszelkich pism
i zawiadomień, informujących mnie o przyjęciu i akceptacji złożonej rezygnacji.
8. Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o przetwarzaniu przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Świdnik" zwaną dalej
SKOK z siedzibą w Świdniku ul. Niepodległości 13, moich danych osobowych w celach związanych z działalnością spółdzielczych kas
oszczędnościowo - kredytowych, jak również na przekazywanie tych danych podmiotom współpracującym ze SKOK na podstawie zawartych umów
przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością. Podanie danych jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK oraz pomiotów współpracujących ze SKOK na
podstawie zawartych umów w celach marketingowych oraz na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail, nr telefonu informacji handlowych
związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i produktów finansowych oferowanych przez SKOK oraz pomiotów
współpracujących ze SKOK na podstawie zawartych umów (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną).
9. Oświadczam, że wskazany adres ..................................................................................................................................................... jest moim adresem
zamieszkania.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis Członka …............................................................................................

Za zgodność podpisu
Uchwałą Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Świdnik” nr …......... z dnia .........../........../............. roku (nie*) przyjęto w poczet członków SKOK od
dnia .........../........../............. roku.
Uzasadnienie odmowy: ……............................................................................................................................................................................
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgodnie z § 8 pkt. 4. Statutu SKOK.

* niepotrzebne skreślić

Prezes Zarządu SKOK

Wiceprezes Zarządu SKOK

Wiceprezes Zarządu SKOK

