DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Nr członkowski (wypełnia SII):

A. DANE OSOBOWE

(* - pola obowiązkowe)

1. Imię*:

2. Nazwisko*:

3. Data urodzenia*:

4. Obywatelstwo:
☐ polskie, ☐ inne (jakie?)

5. Kraj:
☐ Polska, ☐ inny (jaki?)

6. Ulica, nr domu / lokalu*:

7. Miejscowość*:

8. Kod pocztowy (Poczta*)

9. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w punktach 6-10)*:

10. Adres e-mail*:

11. Telefon*:

B. SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Deklaruję opłacenie rocznej składki członkowskiej
☐ poziom podstawowy - w wysokości 79 zł

☐ poziom rozszerzony - w wysokości 199 zł
na konto:
97 1090 2398 0000 0001 1589 0623 (BZWBK), tytułem: imię i nazwisko
Roczna składka obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia aktywacji członkostwa.
Oferty specjalne: opłać składkę z góry
za 5 lat w kwocie:
☐ 237 zł (poziom podstawowy) i ☐ 597 zł (poziom rozszerzony)
lub opłać składkę ☐ dożywotnio w kwocie 1990 zł

C. OŚWIADCZENIE KANDYDATA

1.

2.
3.
4.

5.

Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Oświadczam, że znam statut Stowarzyszenia i jako jego członek zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień oraz regulaminu i
uchwał Stowarzyszenia.
Nie jestem pozbawiony(a) praw publicznych.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883, wraz z
późniejszymi zmianami) oraz umożliwienie weryfikacji aktywności członkostwa podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem
w przypadku chęci korzystania ze zniżek. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.
Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji w rozumieniu ustawy z 16.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) na mój adres e-mail lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej.

__________________________________
Data

______________________________________
Podpis

D. ANKIETA
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, której analiza pozwoli nam usprawnić pracę oraz wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom,
dopasowując ofertę członkowską do Państwa wymagań! (Wypełnienie ankiety jest premiowane 50 punktami SII)
1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o istnieniu Stowarzyszenia?
☐ z informacji w prasie
☐ z Internetu (☐ www.sii.org.pl, ☐ inne (jakie? ………………………………………..)
☐ informacja od znajomego
☐ inne źródła (jakie? ……………………………………………………….)
2. Co skłoniło Pana(ią) do członkostwa w Stowarzyszeniu?
☐ przynależność do ogólnopolskiej organizacji inwestorów
☐ pomoc w obronie moich praw jako akcjonariusza spółki lub klienta biura maklerskiego
☐ wsparcie prawne i konsultacje merytoryczne
☐ możliwość wymiany doświadczeń z innymi inwestorami
☐ przesyłane na adres domowy bezpłatne egzemplarze kwartalnika „Akcjonariusz”
☐ poszerzenie wiedzy na temat rynku kapitałowego (edukacja), w szczególności:
☐ konferencje ☐ szkolenia ☐ inne projekty edukacyjne (jakie?) ……………….
☐ dostęp do materiałów analitycznych
☐ możliwość uzyskania wymiernych korzyści ze zniżek oferowanych dla członków SII, w szczególności:
☐ w biurze maklerskim, ☐ na książki, ☐ na prasę, ☐ na szkolenia, ☐ na serwisy inf. ☐ na programy do AT ☐ inne (jakie?) …………….
☐ inne (jakie? ……………………………………………………….)
3.

Jakie są Pana(i) oczekiwania wobec Stowarzyszenia? ………………………………………………………………………………………………………………………

