
polecenie zapłaty
UWAGA: Proszę wypełnij tak samo górną i dolną część i odeślij cały formularz do nas

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie przez: Nazwa i dokładny adres darczyńcy (taki jak w banku):

Stowarzyszenie 
SoS Wioski Dziecięce w polsce
aleja Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa
nip: 526 10 33 254
wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty 
niżej podaną kwotą w terminie do   . . . . . . . . dnia każdego miesiąca

Telefon: E-mail:

Wysokość dotacji:      zł

Numer rachunku bankowego darczyńcy:

Identyfikator płatności (wypełnia Stowarzyszenie)Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy darczyńcy:

Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę dla banku prowadzącego wskazany w niniejszym oświadczeniu rachunek bankowy na obciążenie tego rachunku w drodze polecenia zapłaty tytułem dokonania przeze mnie darowizny na rzecz 
Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartch w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb niezbędbnych do realizacji obciążenia mojego rachunku bankowego  

i obsługi mnie jako darczyńcy przez Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. (Dz. U. 02, nr 101., poz 926. wraz z późniejszymi zmianami). 
Odwołanie wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

(miejsce i data) Podpis darczyńcy/właściciela rachunku bankowego
zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku

Data urodzenia

Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę dla banku prowadzącego wskazany w niniejszym oświadczeniu rachunek bankowy na obciążenie tego rachunku w drodze polecenia zapłaty tytułem dokonania przeze mnie darowizny na rzecz 
Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartch w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb niezbędbnych do realizacji obciążenia mojego rachunku bankowego  

i obsługi mnie jako darczyńcy przez Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. (Dz. U. 02, nr 101., poz 926. wraz z późniejszymi zmianami). 
Odwołanie wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

(miejsce i data) Podpis darczyńcy/właściciela rachunku bankowego
zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie przez: Nazwa i dokładny adres darczyńcy (taki jak w banku):

Stowarzyszenie 
SoS Wioski Dziecięce w polsce
aleja Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa
nip: 526 10 33 254
wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty 
niżej podaną kwotą w terminie do   . . . . . . . . dnia każdego miesiąca

Wysokość dotacji:      zł

Numer rachunku bankowego darczyńcy:

Identyfikator płatności (wypełnia Stowarzyszenie)Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy darczyńcy:


