PRAŠYMAS
(data, vieta)

Rato kredito unijos
Valdybai
Remiantis

,
(Juridinio asmens pavadinimas ir valdymo organo, priėmusio sprendimą įstoti į kredito uniją, pavadinimas)

20

m.

mėn.

d. sprendimu Nr.

prašome priimti klientu / asocijuotu nariu į
(nereikalinga išbraukti)

Rato kredito uniją, kodas 112043124, kuri įsikūrusi Molėtų g. 13, D. Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.
Pasižadame laikytis kredito unijos įstatų, vykdyti kredito unijos nario pareigas ir sąžiningai naudotis nario teisėmis
bei atsakyti pagal kredito unijos prievoles savo pajumi. Sutinkame, kad šis prašymas būtų saugomas kredito unijoje.
Informacija apie juridinį asmenį:
Buveinės adresas
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Įmonės kodas
Registracijos data
JA vadovo pareigos, vardas, pavardė
Atstovauti kredito unijoje įgalioto asmens
pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas
Stojimo priežastis:

Atsiskaitymai

Skolinimo paslaugos

(parašas)

Taupymo paslaugos

(vadovo/įgalioto asmens vardas pavardė)

A. V.

PRIEDAI:
1.
2.
3.
4.

Valdymo organo sprendimas įstoti į uniją, įsigyti pajų ir įgalioti juridinio asmens atstovą.
Įregistravimo pažymėjimo bei įstatų kopijos (įstatų kopijos individualioms įmonėms nereikia pateikti).
Informacija apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį, kuris negali viršyti 49 (tik ind. įmonės, ūkinės bendrijos, ŽŪK ir UAB).
Akcininkų sąrašas su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu (tik UAB).

________________________________________
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 unijai pareikšto mano nesutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
Sutinkame

(parašas)
A. V.

Nesutinkame

(vadovo/įgalioto asmens vardas pavardė)

KAS JUS PASKATINO TARPTI RATO
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!

