DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
Stowarzyszenia „Klaster Finansowy”
Dane osobowe kandydata (wypełnić drukowanymi literami)

INFORMACJE OGÓLNE
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL oraz NIP
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
Telefon stacjonarny i
komórkowy
E-mail
Nazwa zakładu pracy
Adres zakładu pracy
Stanowisko/funkcja

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Staż pracy w kredytach hipotecznych
Staż pracy w kredytach firmowych
Staż pracy INNE (jakie)

Wykształcenie
Zawód
Znajomość języków obcych
(jakie / stopień)
Przynależność do innych organizacji
(jakich)
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OŚ W I AD C Z E N I E
Ja, niżej podpisany/a, deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia „Klaster Finansowy”,
zobowiązując się do przestrzegania postanowień Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia
oraz aktywnego uczestnictwa w jego pracach i regularnego opłacania składek
członkowskich, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stowarzyszeniu.
Deklaruję wpłacenie składki członkowskiej w ciągu dwóch tygodni od daty podpisania
Deklaracji na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
92 1090 1102 0000 0001 1909 6696
Stowarzyszenie Klaster Finansowy

...................................................
(data, miejscowość)

…………........................................
(czytelny podpis kandydata)

Oświadczam, że żadna instytucja finansowa nie odmówiła w przeszłości zawarcia ze mną umowy agencyjnej
lub innej współpracy, a także, że nie brałem/am nigdy udziału w wyłudzeniu lub próbie wyłudzenia
kredytu, pożyczki lub innego produktu finansowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji, tylko dla celów
związanych z prowadzeniem ewidencji członków oraz przynależności do Stowarzyszenia „Klaster Finansowy” (zgodnie z ustawą z
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

UWAGA! Członkostwo ulega przedłużeniu na kolejny rok jeżeli na 30 dni przed upływem roku członkowskiego, członek
Stowarzyszenia „Klaster Finansowy” nie prześle pisemnej rezygnacji z członkostwa.

......................................................
(czytelny podpis kandydata)

Część obowiązkowa:
Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec Klastra Finansowego?
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Co może Pan/Pani zaoferować członkom Klastra Finansowego i/lub na rzecz Klastra?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Deklarację prosimy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia Klaster Finansowy
oraz drogą elektroniczną na czlonek@klasterfinansowy.pl
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