Registračné číslo:

Kód sprostredkovatela:

Kód prezentéra:

PRIHLÁŠKA do TD
Meno a priezvisko / Obchodné meno: ..............................................................................................................
Dátum narodenia / IČO: .......................................... Telefón: ......................................... email: ..............................................
Ulica: ........................................................................................................................................................................................
Obec, štát: ............................................................................... PSČ: .................................
(ďalej len „žiadateľ“)
Týmto žiadam o prijatie za člena družstva Tradičné Družstvo, J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovakia, Ičo: 52 945 715, zapísané v
obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Dr, vl. č.: 519/S, Poštová adresa: Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa,
Slovakia, (ďalej len „TD“).
TD svoju činnosť v Českej republike organizuje cez dcérsku spoločnosť: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO - organizační složka ČR IČO: 29380677, DIČ : 683229320, 619 00 Brno, Dolní Heršpice, Chleborádova 40/33, PSČ 619 00, Kancelář : ulice Křenová 409/52,
602 00 Brno
TD svoju činnosť v Poľsku organizuje cez: Grupa NFD Sp. z o.o., ul. Pędzichów 6, 31-152 Kraków, NIP PL 676-246-77-74
TD v iných štátoch nepodniká a prípadní členovia z krajín mimo SR, ČR, PL sa prihlasujú len cez internet samostatne na základe
online prezentácií o TD.
Zaväzujem sa:
a) zaplatiť základný členský vklad, ktorý je možné splatiť v jednej splátke alebo vo viacero splátkach, ale minimálna výška prvej
splátky musí byť najmenej v hodnote 1 EUR. Základný členský vklad je vo výške 332,- Eur. Splatiť členský vklad možno aj
formou ekonomického zápočtu v zmysle Stanov TD a jeho vnútorných predpisov. So splateným členským vkladom sa ďalej
nakladá v zmysle Všeobecných podmienok CREDITPAY a Stanov TD.
b) nahlásiť všetky zmeny v osobných údajoch najneskôr do 14 dní po zmene vo vlastnej členskej zóne online.
Prehlasujem, že:
a) je mi známy obsah Stanov TD, v platnom znení a súhlasím s nimi ako aj s obsahom Prehlásenia tejto Prihlášky.
b) beriem na vedomie Všeobecné obchodné podmienky zmluvného poskytovateľa platobných služieb a rovnako súhlasím s
Cenníkom poplatkov za poskytované platobné služby ako aj manipulačných poplatkov za zmeny, či iné úkony v rámci správy
dát členov.
c) súhlasím s tým, aby TD mohlo používať mnou poskytnuté údaje pre účely evidencie svojich členov a naplňovania predmetu
činnosti družstva.
d) rozumiem, že TD ma môže kontaktovať telefonicky resp. emailom z dôvodu predstavenia produktov TD.
Ďalšie dojednania medzi žiadateľom a TD (ďalej spolu len „strany“):
Strany súhlasia, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo všetkých záväzkových vzťahov medzi členom a TD prípadne
medzi osobou vykonávajúcou funkciu v orgánoch TD a TD, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného
obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, vznik a zánik členstva v TD, predložia na rozhodnutie výlučne Okresnému súdu
vo Zvolene. Strany sa zaväzujú všetky spory riešiť v zmysle vnútorných procesov Kontrolnej komisie, pričom až po márnej snahe sa dohodnúť bude
spor riešený súdnou cestou.
Pre verifikáciu Vašej registrácie nahrajte do príslušnej privátnej časti zóny CreditPay, v časti dokumenty:
- kópiu OP, alebo pasu (s Vaším podpisom na kópii zhodným s podpisom na prihláške)
- kópiu akúkoľvek faktúru vystavenú na vaše meno a poštovú adresu (nie staršiu ako 3 mesiace)
Prehlásenie:
Pri vstupe do družstva žiadateľ berie na vedomie, uznáva a akceptuje nasledovné:
Prehlasujem, že mám dobrovoľný záujem stať sa členom TD, pretože mám všeobecný záujem podieľať sa na činnosti TD. Základný členský vklad
332 EUR, slovom: tristotridsaťdva EUR (resp. jeho alikvótnu hodnotu v cudzej mene) sa zaväzujem splatiť do TD na určený účet TD v celosti alebo
na splátky, ale najmenej 1 EUR a zvyšná suma bude zúčtovaná ekonomickým zápočtom z odmeny prináležiacej členovi za nakumulovaných 450
bodov z obratu. Rozumiem, že môžem kedykoľvek požiadať družstvo o finančné prostriedky formou bezúročnej pôžičky na úhrady v projekte
CreditPay, len do výšky môjho splateného vkladu. Akékoľvek moje ďalšie vklady sú buď splátkou pôžičky, alebo navýšením môjho členského
vkladu (v zmysle Stanov čl.16 bod 4.), bez potreby vyplňovania ďalších tlačív, keďže celá evidencia je vedená cez CreditPay, pričom členský vklad
je vedený v privátnej časti člena družstva. Túto príležitosť nepovažujem za verejnú ponuku majetkových hodnôt podľa § 126 zákona č.566/2001
Z.z. o cenných papieroch a investičných službách.
Členstvo v družstve je privátna obchodná transakcia vyňatá zo Zákona o cenných papieroch s čím súhlasím a plne sa zaručujem, že sa
nespolieham na tieto zákony a ani iné relevantné zákony podliehajúce pod ktorúkoľvek jurisdikciu.
Prehlasujem, že mnou vkladaný členský vklad do družstva nepochádza s kriminálnej činnosti ani nebol získaný akýmkoľvek nelegálnym
spôsobom ako aj nie je tvorený z cudzích zdrojov, pôžičiek a úverov.
Súhlasím s tým, že manažment spoločnosti TD sa nemusí zodpovedať žiadnemu členovi TD za žiadny skutok alebo rozhodnutie, ktorý bol
vykonaný v dobrej viere (v zmysle zákona, zmlúv a rozhodnutia členskej schôdze,...) a nebol vykonaný v hrubom rozpore so Stanovami TD
a Obchodným zákonom. Výsledky dosahované v minulosti nie sú žiadnou garanciou pre výsledky v budúcnosti.
Hromadné zasielanie nevyžiadaných správ, reklám a informácií o tejto príležitosti je prísne zakázané. S uvedeným Prehlásením súhlasím
a dobrovoľne a bez nátlaku ho podpisujem, resp.online potvrdzujem.
TD dáva zákaz kopírovania a napodobňovania know-how projektu vernostného programu a všetky transakcie spadajú pod legislatívu o zachovaní
obchodného tajomstva.

……………………………………………………
podpis žiadateľa

