
Modulo ...............................................

udziałami. Jednocześnie oświadczam, że będę stosować się do postanowień Statutu Banku i wszelkich prawomocnych uchwał

Po mojej śmierci udział(y) proszę wypłacić .....................................................................................................................................................................

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

Decyzja Zarządu MBSBANK

Przyjęty w poczet członków Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach Uchwałą Zarządu z dnia ........................................................

Uwagi: .......................................................................................................................................................................................................................................

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

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

imię i nazwisko, PESEL, osoby uprawnionej

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

pieczęć i podpisy członków Zarządu Banku

DEKLARACJA 
PRZYSTĄPIENIA DO

MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W ŁOMIANKACH

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

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

imię i nazwisko/nazwa osoby prawnej

adres zamieszkania/siedziba osoby prawnej

Deklaruję nabycie ............. udziału(ów), słownie: ..................................... przyjmując odpowiedzialność  za straty Banku zadeklarowanymi

władz Banku. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Banku o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w  deklaracji.

Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić osobę, którą upoważniam na wypadek śmierci, o przysługujących jej prawach, o których mowa powyżej.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się oraz otrzymałem/łam  następujące dokumenty: 

•Klauzulę informacyjną dla członków Banku,  

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

•Informację dla Członków Banku (prawa i obowiązki wynikające z członkowstwa), 
•Statut Banku,

•Klauzulę informacyjną dla osób, którym przysługuje prawo do wypłaty udziałów w Banku.  

Ja niżej podpisany zgłaszam przystąpienie do Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach (Banku) i proszę o przyjęcie w poczet członków.

........................................................................................................................
adres do doręczeń elektronicznych/adres mailowy

WZÓ
R

imię i nazwisko/nazwa osoby prawnej Modulo

Deklaruję wpłatę dalszych udziałów

Data Liczba udziałów (słownie) Podpis deklarującego
Podpisy członków

Zarządu Banku

Wypowiadam udziały

Data Podpis wypowiadającego

Podpisy członków
Zarządu Banku

pieczęć i podpis Zarządu Banku

Członkowstwo ustaje na skutek ...........................................................................................................................................

............................................................................................................................  z dniem  .....................................................

 ....................................  dnia  ......................................                  ...........................................................................................

Adnotacje MBS BANK

Uwagi: Klient nie posiada/posiada zobowiązania* wobec Banku (jakie)................................................................

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

*- niepotrzebne skreślić

Liczba udziałów (słownie)

Deklaruję wpłatę dalszych udziałów

Data
Liczba 

udziałów 
(słownie)

Podpis 
deklarującego

Data i podpisy 
członków

Zarządu Banku

Wypowiadam udziały

pieczęć i podpisy członków Zarządu Banku

Członkowstwo ustaje na skutek .................................................................................................................................................

............................................................................................................................  z dniem  ..........................................................

 ....................................  dnia  ......................................                  ...............................................................................................

Adnotacje MBS BANK

Uwagi: Klient nie posiada/posiada zobowiązania* wobec Banku (jakie)............................................................................

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

*- niepotrzebne skreślić

Data i podpisy 
członków

Zarządu BankuData
Liczba 

udziałów 
(słownie)

Podpis 

wypowiadającego

WZÓ
R


