DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

NR CZŁONKOWSKI:

Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Imię ojca:

Imię matki:

Nazwisko panieńskie matki:

Pesel:

Dokument tożs.:

Seria i nr dok. tożs.:

Adres stałego zameldowania
Miasto:

Kod:

Ulica i nr domu:
Adres zamieszkania / korespondencyjny
Miasto:

Kod:

Ulica i nr domu:
Telefony
Telefon kontaktowy:

Telefon komórkowy:

E-mail:

Zawód:

Stan cywilny:
Rolnik indywidualny1:

Charakter:
Tak

Fizyczny

Umysłowy

Emeryt

Nie

1

osoba fizyczna, której głównym źródłem dochodu jest produkcja rolnicza, a jej działalność nie jest zarejestrowana w formie przedsiebiorstwa, spółki, spółdzielni lub grup
producenckich
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 ……… PLN, wniosę udziały o wartości ……… PLN w liczbie: …… oraz wpłacę wkład członkowski w
wysokości ……… PLN.
3. Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 10 ust. 3 Statutu SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu, deklaruję comiesięczne wpłaty na Indywidualne Konto
Spółdzielcze (IKS) w wysokości …………… PLN.
4. Przed złożeniem niniejszej deklaracji członkowskiej został mi doręczony Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu,
przyjmuję go do wiadomości oraz uznaję jego postanowienia za wiążące.
5. Zobowiązuje się zawiadamiać Zarząd SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu o każdej zmianie miejsca zamieszkania.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu oraz podmioty współpracujące w związku z obsługą
mojego członkowstwa. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu oraz podmioty współpracujące w
celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu
kontaktowego/komórkowego informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i produktów finansowych
oferowanych przez SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu.
9. Niedokonanie wpłaty wkładu członkowskiego, udziału w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania członkostwa, pomimo złożonej deklaracji, jest jednoznaczne
z moim oświadczeniem o rezygnacji z członkostwa w SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu i na podstawie § 16 ust. 1 Statutu SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu
stanowi moje zgłoszenie wystąpienia z Kasy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia - co potwierdzam moim podpisem złożonym na deklaracji
członkowskiej.
10. W przypadku mojej śmierci wpłacone przeze mnie udziały, po potrąceniu zadłużenia, należy wypłacić: imię i nazwisko:
……………………………………………………………………, stosunek pokrewieństwa: ……………………………………, adres: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
Miejscowość

…………… / …………. / …………………………. r.
Data

Podpis członka

Uchwałą Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. St. Adamskiego w Toruniu z dnia ..…. / …... / ………… roku (nie*) przyjęto w poczet członków SKOK.
Uzasadnienie odmowy ………………………………………………........................…………........................……………………………………………………..…….................…………………………………...…….
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgodnie z § 8 ust. 4 Statutu SKOK.

…...……………………..……..…………………………………….……………………
* niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis pracownika SKOK

