PRAŠYMAS
(data, vieta)

Rato kredito unijos
Valdybai
Aš,

, prašau priimti mane nariu(-e) į
(vardas, pavardė)

Rato kredito uniją, kodas 112043124, kuri įsikūrusi Molėtų g. 13, D. Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.
Pasižadu laikytis kredito unijos įstatų, vykdyti kredito unijos nario pareigas ir sąžiningai naudotis nario teisėmis
bei atsakyti pagal kredito unijos prievoles savo pajumi. Sutinku, kad šis prašymas būtų saugomas kredito unijoje.
Patvirtinu, kad atitinku ne mažiau kaip vieną kredito unijos įstatuose nustatytą narystės kriterijų ir įsipareigoju
išnykus narystės pagrindui kredito unijoje, laiku pranešti apie savo narystės kredito unijoje pagrindo išnykimą.
Pateikiu pilną informaciją apie save:
Asmens kodas / gimimo data ___________________________________________________________
Gyvenamosios vietos adresas ___________________________________________________________
Telefono numeris _______________________ El. pašto adresas_______________________________
Asmens tapatybės dokumentas
(išdavimo vieta ir data)

(numeris)

Išsilavinimas

Neturiu

Pradinis

Pagrindinis

Vidurinis

Aukštesnysis

Aukštasis

Darbovietė ir pareigos / mokymosi įstaiga
Stojimo priežastis:

Atsiskaitymai

(parašas)

Skolinimo paslaugos

Taupymo paslaugos

(vardas, pavardė)

Aš,
(vardas, pavardė)

1)
Sutinku, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mano asmens duomenys būtų tvarkomi narių sąrašo ir
informacijos apie atliktas finansines operacijas tvarkymo tikslais. Taip pat pareiškiu, kad prieš duodamas šį sutikimą dėl
asmens duomenų tvarkymo, esu supažindintas su teise nesutikti dėl asmens duomenų tvarkymo*.
2)
Sutinku, kad mano asmens duomenis tvarkanti Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, kredito unijai paprašius, pateiktų mano asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas,
deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)**
3)
Įsipareigoju nedelsiant informuoti kredito uniją apie savo vardo, pavardės, adreso, telefono, darbovietės pasikeitimą.
Pastabos: *Šis asmens prašymas negali būti svarstomas ir asmuo negali būti priimtas į kredito unijos narius, jei asmuo nesutinka, kad jo
asmens duomenys būtų tvarkomi narių sąrašo ir informacijos apie jo atliktas finansines operacijas tvarkymo tikslais.
** Sutikimas dėl informacijos gavimo iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro galioja tol, kol asmuo yra kredito unijos narys.

Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros: Sutinku, kad kredito unija mano vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos
adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu ir šiuo tikslu surinktus duomenis
saugotų ne ilgiau kaip iki mano narystės kredito unijoje pabaigos arba iki kredito
Sutinku
Nesutinku
unijai raštu pareikšto mano nesutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės
rinkodaros tikslu.

(parašas) (vardas,pavardė)
PRIEDAI:

1. Asmens tapatybės dokumento kopija.

KAS JUS PASKATINO TAPTI RATO KREDITO UNIJOS NARIU?
 Galimybė pasiskolinti
 Indėlių palūkanos
 Galimybė sutaupyti
 Maži įkainiai
 Internetinė bankininkystė i.VRKU
 Mokėjimo kortelės
IŠ KUR JŪS SUŽINOJOTE APIE RATO KREDITO UNIJĄ?*
 Reklama žurnale, laikraštyje
 Reklama internete
 Straipsnis spaudoje
 Renginio metu
 Socialiniame tinkle Facebook
 Internete
 Skrajutė su spauda
 Radijo reklama
 Reklama ant transporto
 Reklama ant langų
 Reklama informaciniuose ekranuose
 Draugo (-ės) rekomendacija
 Kita
* Jūsų atsakymai mums padės išsiaiškinti, kuri reklamos forma yra priimtiniausia Unijos nariams.
Būtume dėkingi, jeigu prie kiekvieno punkto konkrečiai nurodytumėte informacijos šaltinį. Dėkojame
už Jūsų atsakymus!

