DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
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Oświadczam, że:
1.

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Rafineria”.

2.

Będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego statutu i regulaminów, które mi są znane, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień władz statutowych SKOK.

3.

Opłacę przewidziane w Statucie wpisowe w wysokości ….PLN oraz wniosę udziały w liczbie:………-……PLN, oraz wpłacę wkład członkowski w wysokości …..PLN.

4.

Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 10 pkt. 2a Statutu SKOK, deklaruje comiesięczne wpłaty konto IKS w wysokości …..PLN. Równocześnie potwierdzam odbiór

5.

Zgadzam się na potrącanie przez Zakład Pracy z mego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego zadeklarowanyc h składek oraz spłat udzielanych mi

6.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKOK, w celach związanych z działalnością SKOK w tym w celach marketingowych, moich danych osobowych, jak

egzemplarza Regulaminu IKS i oświadczam, że postanowienie tego regulaminu są mi znane i uznaje je za wiążące.
pożyczek i upoważniam Zarząd SKOK do bezpośredniego podejmowania tych należności w Zakładzie Pracy. Zgoda ta obowiązuje przez cały okres trwania członkostwa.
również na przekazywanie tych danych podmiotom współpracującym ze SKOK przy wykonywaniu czynności zgodnie z ustaa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 833)
7.
8.

Zobowiązuję się zawiadomić Zarząd SKOK o każdej zmianie mojego miejsca zamieszkania.
Wyciąg z rachunku IKS, Kasa udostępnia posiadaczowi raz w miesiącu w następujący sposób: przesyła w postaci papierowej na wskazany adres listem zwykłym*/na wniosek
posiadacza IKS pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie*/ w postaci papierowej / na trwałym nośniku w postaci ….. w następujący uzgodniony
sposób…………………….*

……………………………………………………
Miejscowość

………/………../……….r.

………………………………………………….

Podpis Członka
Część II
Uchwałą Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia ………/………../……….r. (nie*) został przyjęty(a) w poczet członków SKOK „Rafineria” od dnia
………/………../……….r.
Uzasadnienie odmowy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgodnie z § 8 pkt. 5 Statutu SKOK.
Data

……………………………………..
Za Zarząd

*niepotrzebne skreślić

……………………………………..
Za Zarząd
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