_________________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________________
(asmens kodas)
_____________________________________________
(adresas)
_____________________________________________
(telefonas, elektroninis paštas)

PRAŠYMAS
DĖL ĮSTOJIMO Į UNIJĄ
_________________
(Data)

Kredito unijos „Saulėgrąža“ Valdybai
Aš, __________________________________________ patvirtinu, kad

gyvenu

(Vardas, pavardė)

Vilniaus miesto
Šalčininkų rajono

Vilniaus rajono

/ dirbu

/

mokausi

(reikalingą pabraukti)

Trakų rajono

Molėtų rajono

Širvintų rajono

Švenčionių rajono

Elektrėnų rajono savivaldybėje, ir prašau priimti nariu į kredito uniją „Saulėgrąža“,

kurios buveinė yra Vilniaus raj. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14180 (toliau – Kredito unija).
Įsipareigoju sumokėti 30 EUR (trisdešimt eurų) pajinį įnašą. Sutinku, kad šis prašymas būtų saugomas Kredito unijoje.
Aš, __________________________________________ patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga ir išsami,
(Vardas, pavardė)

kad nenuslėpta jokia kita informacija, kuri galėtų turėti įtakos Kredito unijos sprendimui. Sutinku, kad Kredito unija patikrintų šių
duomenų teisingumą Valstybės įmonės “Registrų centras” (toliau – „RC“) valdomame Gyventojų registre, VSDFV prie SADM,
kituose registruose ir viešai prieinamuose šaltiniuose. Taip pat sutinku, kad pagal LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą
mano asmens duomenys būtų tvarkomi narių sąrašo, informacijos apie atliktas finansines operacijas tvarkymo ir pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos tikslais. Sutinku, kad mano asmens duomenis tvarkanti RC pateiktų mano asmens duomenis
(vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Pareiškiu, kad prieš duodamas šį
sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, esu supažindintas su teise nesutikti dėl asmens duomenų tvarkymo.*
* Pastaba: šis nario 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.

PRIEDAI:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Patvirtinu, kad:
- Esu informuota(as) apie nuo 2017 m. sausio 1 d. galiojančias LR Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio nuostatas;
- suprantu, kad remiantis LR Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Kredito unija grąžindama man mano pajinį įnašą už
pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalės jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė Kredito unijoje pasibaigs
ar kuriais Kredito unijoje bus gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje
ataskaitoje įrašytas Kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti;
- taip pat suprantu, kad remiantis LR Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Kredito unija atsiskaitys už man
priklausantį pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus ir kitas išmokas, susijusias su mano dalyvavimu kredito unijos
pajiniame kapitale, tik po to, kai įvertinusi Kredito unijos finansinę būklę nustatys, kad atsiskaitymas nekels grėsmės Kredito
unijos veiklos stabilumui ir patikimumui, visuotinis narių susirinkimas patvirtins metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bus
gautas priežiūros institucijos leidimas mažinti pajinį kapitalą.
_________________________________________________________________
(Vardas, pavardė, parašas)

