
Nr rejestracji:                        Kod pośrednika:    Kod prezentera: 

ZGŁOSZENIE do TD 
Imię i nazwisko / Imie handlowe: ..............................................................................................................  
Data urodzenia / KRS: ..........................................Nr telefonu: ......................................... email: .............................................. 
Ulica: ........................................................................................................................................................................................ 
Miejscowość, kraj: ............................................................................... Kod pocztowy: ................................. 
(dalej tylko „wnioskodawca“) 
Proszę o przyjęcie do spółdzielni Tradičné Družstvo, J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovakia, Ičo: 52 945 715, zarejestrowanej w RH 
S.Pow. w Banská Bystrica, pozycja Nr: 519/S, Adres pocztowy: Levočská 1675/3A 17, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovakia,  (dalej tylko 
„TD“).  
TD swoją działalność w Polsce prowadzi przez: TRADYCYJNA SPÓŁDZIELNIA, ODDZIAŁ W POLSCE, ul. KAMIENNA 21, 
31-403  KRAKÓW,  REGON: 387251044, KRS: 859366 
TD nie prowadzi działalność w innych krajach a ewentualni członkowie z innych krajów jak SR, PL, zgłaszają się przez internet na 
podstwie online prezentacji o TD. 
Zobowiązuję się do: 

a)  zapłacić podstawowy wkład członkowski, który jest możliwe uregulować w jednej lub kilka rat, ale minimalna wysokość 1 
raty musi być najmniej 1 EURO. Podstawowy wkład członkowski wynosi 332,- EUR. Uregulować go można również w 
formie zaliczenia ekonomicznego, zgodnie ze Statutem TD oraz jego Regulaminu wewnętrznego. Z uregulowanym wkładem 
członkowskim dalej postępuje się zgodnie z Ogólnymi warunkami TD-pay oraz Statutem TD. 

b) najpóźniej do 14 dni, zgłosić we własnej strefie członkowskiej wszelkie zmiany danych osobowych. 
Oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z treścią Statutu TD i zgadzam się z nim oraz z treścią Oświadczenia tego zgłoszenia. 
b) biorę pod uwagę Ogólne warunki handlowe umówionego dostawcę usług płatniczych oraz zgadzam się z Cennikiem opłat za 

dostarczane usługi, opłaty manipulacyjne za zmiany lub inne działania w ramach zarządzania danymi członków. 
c) wyrażam zgodę, by TD mogło wykorzystywać dane udostępnione przez mnie w celu rejestracji swoich członków oraz 

pełnienia czynności spółdzielni. 
d) rozumiem, że TD może skontaktować się ze mną przez telefon, lub emailem w celu przedstawienia produktów TD. 

Kolejne ustalenia między wnioskodawcą a TD, (dalej tylko „strony“): 
Strony zgadzają się, że wszystkie spory, powstałe z relacji prawnych wynikających z wszystkich relacji zobowiązujących między 
członkiem a TD, ewentualnie między osobą wykonującą funkcję w strukturach TD i TD, łącznie ze wszystkimi ubocznymi relacjami 
prawnymi, prawami na wydanie bezpodstawnego wzbogacenia się, prawami do odszkodowania, sporów o ważność, interpretację, 
powstanie oraz wygaśnięcie członkostwa w TD, przedłożą do rozstrzygnięcia wyłącznie Sądowi okręgowemu w Zvolene. Strony 
zobowiązują się do rozstrzygania sporów zgodnie z wewnętrzną procedurą Komisji kontrolnej. Dopiero po daremnej próbie na ugodę, 
spór będzie rozstrzygany przez sąd. 
W celu weryfikacji Pańskiej rejestracji prosimy o zgranie do prywatnej części strefy TD-pay następne dokumenty: 
- kopia dowodu osobistego lub paszportu, (z Pańskim podpisem zgodnym z podpisem na zgłoszeniu) 
- kopie dowolnej faktury wystawionej na Pańskie nazwisko i adres pocztowy, (faktura nie starsza niż 3 miesiące) 
Oświadczenie: 
Przy zgłoszeniu się do spółdzielni, wnioskodawca bierze pod uwagę, uznaje i akceptuje poniższe: 
Oświadczam, że chcę dobrowolnie zostać członkiem TD, dlatego, że mam ogólnie chęć brania udziału w czynności TD. Podstawowy 
wkład członkowski wynosi 332 EUR, słownie: trzysta trzydzieścidwa EURO, (lub suma odpowiednia w obcej walucie), który 
zobowiązuję się wpłacić do TD na rachunek wskazany praz TD w całości lub na raty, ale najmniej w wysokości 1 EURO a reszta 
będzie zaksięgowana wliczeniem ekonomicznym z prowizji należącej członkowi za skumulowanych 450 punktów z obrotu. 
Rozumiem, że mogę w dowolnej chwili poprosić spółdzielnie o środki finansowe w formie pożyczki nieoprocentowanej na zapłatę w 
projekcie TD-pay, ale tylko do wysokości mojego spłaconego wkładu. Jakiekolwiek kolejne wkłady są albo ratą pożyczki, labo 
podniesieniem wkładu członkowskiego, (zgodnie zw Statutem art. 16, pkt. 4), bez uzupełniania kolejnych formularzy, gdyż cała 
ewidencja jest prowadzona przez TD-pay. Jednocześnie, wkład członkowski jest prowadzony w prywatnej części członka spółdzielni. 
Ta oferta nie stanowi ofertę publiczną wartości majątkowych według § 126 ustawy nr.566/2001 o papierach wartościowych i usługach 
inwestycyjnych. 
 Członkostwo w spółdzielni jest priwatną transakcją wyjętą z Ustawy o papierach wartnościowych z czym się zgadzam i 
gwarantuję, że nie polegam na te ustawy oraz na inne odpowiednie ustawy podlegające pod dowolną jurisdykcję. 
 Oświadczam, że przez mnie wpłacony wkład członkowski do spółdzielni nie pochodzi z działalności przestępczej, nie był 
pozyskany w sposób nielegalny oraz nie jest tworzony z obcych środków, pożyczek lub kredytów. 
 Zgadzam się, iż zarząd spółki TD nie musi odpowiadać się żadnemu członkowi TD za jakąkolwiek decyzję, lub czyn, 
którego dokonano w dobrej wierze, (zgodnie z ustawą, umową lub decyzją zebrania członkowskiego), a nie był on popełniony w 
rażącym przeczywieństwie do Statutu TD i Kodeksu handlowego. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych 
wyników. 
 Zbiorowe rozsyłanie wiadomości spamowych, reklam lub informacji o tej ofercie jest surowo zabronione. Wyrażam 
dobrowolną zgodę z przedstawionym Oświadczeniem i bez nacisku go podpisuje, t.z. potwierdzam online. 
TD zabrania kopiowaniu lub podrabianiu know-how projektu programu lojalnościowego i wszystkie transakcje podlegają pod 
legislację o zachowaniu tajemnicy handlowej. 

                                                                                                      …………………………………………………… 
                                                                       podpis wnioskodawcy


