
UMOWA O PRZENIESZENIU WKŁADU CZŁONKOWSKIEGO 

DOTYCZĄCA UDZIAŁÓW CZŁONKA W SPÓŁDZIELNI  NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO,  
POPRADSKÁ 17/670, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA, SLOVAKIA, IČO: 36477494 

zawarta na podstawie § 269 ods. 2 ustawy nr. 513/1991 Zb. Ustawy Handlowej 
 zawarta pomiędzy stronami umowy: 

1. Przekazujący : członek 

Adres : . 
PESEL/KRS:
Numer rejestracyjny : 

a 

2. Nabywca : Tradičné Družstvo 
Z siedzibą: J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovakia   
KRS: 52 945 715, zarejestrowanej w RH S.Pow. w Banská Bystrica, pozycja Nr: 519/S
Adres pocztowy: Levočská 1675/3A, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovakia
W zastąpieniu: Martin Cigánek – prezes zarządu

Ing.Peter Zágora – członek zarządu 
  

Artykuł I. 
Definicja terminów 

A. udział członkowski w NFD – wkład członka do spółdzielni, który przedstawia miarę udział na majątku członka w 
spółdzielni: pozostaje on z różnych rodzajów kolejnych wkładów członkowskich, t.z. wkładów finansowych oraz niefi-
nansowych 
B. tzw. udział CreditPay – dla potrzeb tejże umowy, taki wkład oznacza udział na majątku określony Statutem spół-
dzielni NFD, art. 16, punkt 1, litera f) 
C. przeniesienie „udziałów członkowskich“ – członek spółdzielni może przenieść swoje udziały, (wkłady członkows-
kie) oraz wszystkie prawa i obowiązki z nimi związane, na innego członka, członek spółdzielni może przenieść tylko 
część „udziałów członkowskich“ na innego członka; w obu przypadkach jest wymagana zgoda zarządu. Jednocześnie, 
dla potrzeb tejże umowy, została udzielona generalna zgoda zarządu na nadzwyczajnym zebraniu zarządu, które odbyło 
się 17.12.2019. 

Artykuł II. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem tejże umowy jest przeniesienie wkładu członkowskiego w ilości wszystkich własnych udziałów rejest-
rowanychna członka w bazie danych NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, (dalej tylko NFD), oprócz jednego udziału 
członkowskiego w CreditPay. Ten jeden udział członkowski CreditPay zostawia członek w spółdzielni NFD w celu 
zastosowania prawa na informacje odnośnie do zebrania członkowskiego oraz zastosowania praw należących podczas 
zebrania członkowskiego. Reszta wkładów członkowskich zostanie po wyrażeniu zgody z warunkami niniejszej umo-
wy, przeniesiona do spółdzielni córki Tradičné družštvo, (dalej tylko TD). NFD zapewni maksymalną współpracę pod-
czas przeniesienia oraz nie będzie przeszkadzać w transakcji, na co wyraził generalną zgodę zarząd NFD. Przeniesione 
wkłady członkowskie spowodują, że Przekazujący podniesie swój udział na majątku spółdzielni TD razem ze wszyst-
kimi prawami i obowiązkami związanymi z udziałami członkowskimi, które są opisane w oryginalnych Warunkach 
inwestycyjnych lub innych Regulaminów wewnętrznych. 

Artykuł III. 
Przeniesienie udziałów członkowskich (wkładów członkowskich) 

1. Strony umowy uzgodnili przeniesienie wszystkich udziałów członkowskich oprócz jednego udziału CreditPay, (zak-
sięgowany o wartości 332 EURO). 
2. Nabywca jest zobowiązany do przyjęcia przeniesionych udziałów ze wszystkimi należącymi prawami i obowiązka-
mi, wynikającymi z poszczególnych Warunków inwestycyjnych, albo Regulaminów wewnętrznych, które przeniosą się 



w ten sposób zmiany do TD. Tak samo, w ten sposób przeniosą się wszystkie prawa i obowiązki wynikające z nabytych 
bonusów, (voucher, numer kontrolny do refundacji, punkty rabatowe). W ten sposób zostaną przeniesione prawa i obo-
wiązki związane z projektem Refundácia zgodnie z OWH Club NFD. 

3. Wspomniane przeniesienie jest bezpłatne za zgodą zarządu 
4. Po podpisie elektronicznym (potwierdzeniem zgody s przeniesieniem przez unikatowy kod autoryzacyjny zasłany 
przez SMS, który będzie wymagany do akceptacji opisanych warunków przez formularz webowy), rozpocznie się prze-
nieszenie a jego finalizacja nastąpi wpisem zmiany w NFD na rzecz Nabywcy. 
5. Nabywca, (TD), po wpisie, będzie rejestrować wspomniane udziały członkowskie ze wszystkimi bonusami tak samo, 
jak byli one rejestrowanene w NFD. Na podstawie takiego przeniesienia, członek również otrzyma udział na majątku w 
TD o takiej samej wartości, jaką miał rejestrowaną w NFD łącznie ze wszystkimi benefitami i numerem kontrolnym do 
refundacji. Członek zostanie powiadomiony o zmianę w swojej strefie członkowskiej w TD. 
6. Płynność wkładów członkowskich zależy od płynności wkładów w NFD do chwili, kiedy TD pozyska rzeczywistą 
finansową, albo niefinansową wartość w postaci przeniesienia odpowiedniej części majątku NFD do TD. Jeśli NFD nie 
byłoby w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących udziałów członkowskich, TD podejmie kroki prawne 
na przenieszenie odpowiedniej części majątku do TD na co wyraził zgodę zarząd NFD dnia 17.12.2019. 

Artykuł IV. 
Wycofanie umowy 

1. Każda ze stron ma prawo do wycofania się z umowy, jeśli druga strona nie spełni ważne zobowiązania wynikające z 
niniejszej umowy. Niespełnieniem ważnego zobowiązania rozumie się naruszenie zobowiązań wynikających z art. II 
niniejszej umowy 
2. Wycofanie od umowy nastąpi automatycznie, po spełnieniu powodu ważnego naruszenia umowy opisanego w art. 
III, odc. 1 niniejszej umowy. 
Artykuł V. 
Postanowienia końcowe 
1. Kolejne prawa i obowiązki stron umowy reguluje Kodeks handlowy oraz kolejne ogólne zobowiązujące reguł praw-
ne. 
2. Niniejsza umowa jest sporządzona elektronicznie, każda ze stron otrzyma po jednym egzemplarzu i jeden egzem-
plarz otrzyma NFD przez email, zawsze po elektronicznym wyrażeniu zgody za pośrednictwem weryfikacyjnego kodu 
SMS. 
3. Niniejsza umowa nabywa ważność w dniu jej elektronicznego podpisania przez Nabywcę, albowiem Przekazujący 
przedstawia ofertę udziałów, więc w ten sposób potwierdza zgodę z przedstawionymi warunkami a NFD, jako strona 
trzecia, daje generalną zgodę na zawieranie takich relacji handlowych pomiędzy członkami. Obowiązkiem NFD jest 
wprowadzenie zmian własności wkładów członkowskich w strefie klienckiej poszczególnych członków. 

W Starej Ľubovni, dnia.. ……………… 

Przekazujący:       Nabywca:  

……..…………………………….     ……………………………………. 

Za uczęstnika umowy: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO: 

……………………………………. 

     


