SE APROBĂ / NU SE APROBĂ
PREȘEDINTE / CONSILIUL DIRECTOR

CERERE DE ÎNSCRIERE /REÎNSCRIERE /REACTIVARE
Subsemnatul(a), _____________________________, fiul/fiica lui _______________ și al(a)___________________,
CNP _______________________, născut(ă) la data de ______________, în localitatea __________________________,
județul _________________, posesor(oare) a _____, seria ____, nr. ___________, eliberat(ă) la data de ______________,
de _________________, domiciliat în localitatea _______________________, str. _______________________________,
nr. ____, bl. ___, sc. ___, ap. ___, județul _______________, cu reședința în localitatea ___________________________,
str. ___________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, ap. ___, județul ______________, telefon mobil ______________,
telefon fix _____________, telefon serviciu _____________, adresă de e-mail ____________________________________,
pensionar, conform cupon pensie nr. ________, cu o pensie lunară în sumă de _______ lei;
salariat la ___________________________, conform adeverință nr. _______ din data de _________, cu un
venit lunar în sumă de _______ lei;
□ venituri ocazionale, conform declarație pe propria răspundere, în sumă de _______ lei;
vă rog să aprobați:
□
înscrierea mea ca membru al C.A.R. pensionari ”Elena Cuza” Bîrlad, sucursala ________________________.
□
reînscrierea mea ca membru al C.A.R. pensionari ”Elena Cuza” Bîrlad, sucursala ______________________.
□
reactivarea ca membru al C.A.R. pensionari ”Elena Cuza” Bîrlad, sucursala ___________________________.
□
□

Am luat la cunoștință că se impune respectarea prevederilor Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor, Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, Statutului, Hotărârilor Adunării Generale și ale
Consiliului Director, precum și ale actelor normative în vigoare, să contribui la întărirea C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bîrlad și să
anunț orice schimbare a veniturilor lunare sau a domiciliului/reședinței.
Consimt să depun lunar la fondul social propriu suma de ______ lei, fondul social minim fiind de trei ori venitul lunar.
Am luat la cunoștință că pot contracta împrumuturi după 3 luni de la data înscrierii/acumulării fondului social;în cazuri
deosebite, excepționale se poate reduce acest termen cu achitarea unei taxe de risc de 2% din valoarea împrumutului acordat.
De asemenea am luat la cunoștință că taxa pentru reînscriere este ____ lei, iar taxa pentru reactivare este de ____ lei;
Fondul de deces NU SE RESTITUIE în cazul retragerii ca membru al C.A.R.P.
Sunt de acord să achit următoarele taxe►►►►►►►►
Consimt ca în cazul în care nu mă pot prezenta mai mult de
6 luni să achit contribuția pentru deces să mi se încaseze din fondul
social propriu.
Fondul social nu se restituie decât la retragere.
Potrivit art. 27 alin. (10) din Statut, beneficiarul unui
împrumut nu poate solicita achitarea împrumutului acordat prin
compensarea ratelor din fondul cotizant, decât în anumite cazuri
de excepție prevăzute de Statut.
În cazul în care se aprobă compensarea fondului social cu
împrumutul se percepe un comision de 10% calculat la valoarea
sumei aprobate pentru compensare.
DATA

Sunt de acord cu cele prevăzute mai sus și am primit un exemplar,

___________________

___________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Numele ___________________________________ CUM AȚI AFLAT DE NOI?
□ INTERNET

□ RADIO/TV

□ FLYERE/PLIANTE/AFIȘE

□ ZIARE

□ DE LA UN PRIETEN

□ ALTE SURSE _____________________

Dacă ați aflat de noi de la un prieten care deja este membru al C.A.R., vă rugăm să ne spuneți numele acestuia pentru
a-i putea mulțumi: Numele și prenumele _____________________________________, număr de telefon _______________.

*ATENȚIE
Conform art. 2, alin. (1) din Ordinul nr. 1903/C din 20 septembrie 2011 privind condițiile de formă necesare
pentru valabilitatea dispozițiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de
clienții instituțiilor de credit, sub sancțiunea nulității absolute, clauza cuprinzând dispoziția testamentară, trebuie
completată prin SCRIERE OLOGRAFĂ

ÎMPUTERNICIRE
Subsemnatul, _____________________________, fiul/fiica lui _____________ și a ________________, născut(ă)
la data de ___________ în_____________________, județul _____________, cu domiciliul în _____________________,
str. ___________________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sectorul/judeţul ____________, cu
reședința în ____________________, str. ___________________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____,
sectorul/judeţul __________________, legitimat(ă) cu ____ seria ____ nr. ______________, eliberat(ă) de _____________,
la data de _______________, cod numeric personal ___________________________, membru(ă) al Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor ”Elena Cuza ” Bîrlad, cu carnet nr. _______, din anul ______, prin prezenta împuternicesc pe:
_______________________________, fiul/fiica lui ____________________ și a __________________, născut(ă)
la data de ___________ în__________________, județul ___________, cu domiciliul în ____________________________,
str. ___________________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sectorul/judeţul ____________, cu
reședința în _________________, str. ______________________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____,
sectorul/judeţul _________________, legitimat(ă) cu _____ seria _____ nr. _____________, eliberat(ă) de _____________,
la data de _____________________, cod numeric personal ______________________________, alte atribute de identificare
__________________________________________________________________, să efectueze următoarele operațiuni:
□ să mă reprezinte în toate relațiile cu asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bîrlad,
indiferent de obiectul cauzei, în timpul vieții, (va depune cereri și declarații, va întocmi orice fel de act în vederea solicitării,
acordării şi ridicării de ajutoare nerambursabile și ajutoare rambursabile sub formă de împrumut, va plăti cotizația și
contribuția, semnând orice document în numele meu, semnătura sa fiindu-mi opozabilă);
□ după decesul meu să ridice drepturile ce mi se cuvin, respectiv ajutorul de deces şi fondul cotizant, precum şi
alte drepturi şi, totodată, să suporte debitele către asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bîrlad
aferente la acea data.
Orice altă operațiune nemenționată expres în prezenta împuternicire pe timpul vieții mele va avea acordul meu.

Persoane împuternicite din partea C.A.R.P.
(Numele, prenumele și semnătura)

ÎMPUTERNICIT
(Numele, prenumele și semnătura)

1. _______________________________
2. _______________________________

SOLICITANT
(Numele, prenumele, semnătura și data)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

