STAVEBNÍ

BYTOVÉ

DRUŽSTVO

PŘEROV

Základní členský vklad 3.000,- Kč uhrazen dne:
Zápisné uhrazeno dne:
Přijat za člena představenstvem dne:………………………………………………………………………
Členské číslo:………………………………………………………………………

ČLENSKÁ

PŘIHLÁŠKA

------------------------------I.
1. Jméno a příjmení /u žen též rodné/:
--------------------------------------------------------------------------------------2. Datum a místo narození: ----------------------------------------------------------3. Číslo občanského průkazu: --------------------------------------------------------4. Rod. stav : ------------------------ datum sňatku: -------------------------------6. Bydliště: -------------------------------------------------- PSČ -------------------7. Telefon: ----------------------------------------------------------------------------9. Email: -------------------------------------------------------------------------------

10. Jméno manželky /manžela/: --------------------------------------------------11. Datum a místo narození: ---------------------------------------------------------12. Číslo občanského průkazu: ------------------------------------------------------13. Telefon: ----------------------------------------------------------------------------

-216. Příslušníci domácnosti žadatele, kteří budou bydlet ve společné domácnosti
včetně žadatele:
Jméno:

postavení v rodině:

narozen:

a/ --------------------------------------------------------------------------------------b/ --------------------------------------------------------------------------------------c/ --------------------------------------------------------------------------------------d/ --------------------------------------------------------------------------------------II.
17. Přihlašuji se za člena Stavebního bytového družstva Přerov a prohlašuji, že
ve smyslu stanov SBD splním tyto podmínky:
a/ Souhlasím s usnesením stanov družstva a v případě přijetí za člena budu
plnit povinnosti družstevníka, řídit se jednacím, organizačním a domovním
řádem družstva.
b/ Zaplatím zápisné 1.000,- Kč na základní fond družstva, beru na vědomí,
že toto zápisné je nenávratné a předložím stvrzenku o zaplacení.
c/ Dle čl. 5 stanov SBD uhradím základní členský vklad 3.000,- Kč, doklad
o zaplacení předložím ke kontrole v kanceláři SBD.
d/ Uhradím celý členský podíl včetně stanovených poplatků a nákladů do
15ti dnů ode dne doručení výzvy ke splacení členského podílu na
družstevní byt.
e/ Beru na vědomí, že představenstvo družstva má právo mě po předchozí
výstraze z družstva vyloučit, poruším-li hrubě stanovy družstva.
18. Prohlašuji, že veškeré údaje v přihlášce za člena družstva se zakládají na
pravdě a tyto stvrzuji svým podpisem.
19. Výslovně souhlasím se zpracováním osobních údajů ve formě shromažďování,
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, vyhledávání, používání, uchovávání, třídění, kombinování, přiřazování dalších, příp. jejich likvidace
Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ 053236, se sídlem Přerov, Kratochvílova ul. 128/41, a to po dobu. která je nezbytná k účelu zpracování v
rozsahu nezbytném pro naplnění samotného účelu.

Přerově dne: ……………………………….

…………………………………………………
Vlastnoruční podpis žadatele

