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/imię i nazwisko, nazwa osoby prawnej/

przystąpienia do

................................................................................................................
/PESEL,NIP, REGON/

................................................................................................................
/adres zamieszkania, siedziba osoby prawnej/

Działając w imieniu własnym/firmy:
.......................................................................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko, w przypadku osoby prawnej pełna nazwa firmy/

zamieszkały(a)
.......................................................................................................................................................................................................................
/adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej pełny adres firmy/

gmina .............................................. powiat ................................................. województwo ....................................................................
Zgłaszam przystąpienie do Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach i proszę o przyjęcie w poczet członków. Deklaruję
...................... udział(ów), słownie: ......................................w tym...........udział(ów) obowiązkowych i ............udział(ów) dodatkowych
(nadobowiązkowych). Jednocześnie oświadczam, że będę stosować się do postanowień Statutu Banku i wszelkich prawomocnych
uchwał władz Banku. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach o
każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla celów statutowych Banku, związanych z obsługą Walnych
Zgromadzeń i Zebrań Grup Członkowskich Banku.
Po mojej śmierci udział(y) proszę wypłacić .................................................................................................................................................
/imię i nazwisko osoby uprawnionej/

......................................................................

..............................................., dnia ....................................

/własnoręczny czytelny podpis przystępującego
lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej/

Decyzja Zarządu MBS BANK-u w Łomiankach:
Przyjęty w poczet członków Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach uchwałą Zarządu z dnia .............................................
Uwagi: ...........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..........................., dnia .........................

/pieczęć i podpisy członków Zarządu Banku/
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