
CASA DE AJUTOR RECIPROC
CASA BANILOR IFN
CRAIOVA, DOLJ, Str.G.Breazul nr.5, bl.H16, sc.1, ap.6
Punct de lucru: Craiova, str. Împăratul Traian nr.2

CIF: 27086853, R.A.F. 103/ 2010
TEL: 0351.421.946, Fax: 0351.421.956 SE APROBĂ
office@car-casabanilor.ro Preşedinte,
www.car-casabanilor.ro Adrian Ristea

CERERE DE ÎNSCRIERE

Nr. din data de

Subsemnatul(a)..................................................................................................................., domiciliat(ă)
în localitatea……………………….……..…,. str……………………………………….……………, nr.......... ,
bl…….…......, sc…...........……, ap……..…..…, judeţul....................................................................... ,
cnp....................................................................., posesor B.I.(C.I.) seria…........., nr.................................,
angajat la................................................................................. cu sediul în localitatea.......................................... ,
județul............................., în funcția de............................................., venitul net de......................lei,
telefon....................................................... ,

Ocupație:□salariat, □pensionar,□PFA, □administrator, □agricultor,□somer, □profesie liberală

solicit înscrierea ca membru al CAR Casa Banilor IFN.

Am luat la cunoştinţă de Statutul CAR, de prevederile acestuia, de Regulamentul fondului de acțiuni
sociale şi mă oblig să respect prevederile acestora, hotărârile Adunării Generale (Conferinţei) membrilor
CAR şi ale Consiliului Director, să contribui la întărirea Casei de Ajutor Reciproc şi să anunţ orice schimbare
a locului de muncă sau a domiciliului.
Declar ca am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal precum si drepturile mele,
descrise intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila in Notificarea privind
confidentialitatea si de prelucrare a datelor cu caracter personal ale clientilor.

Sunt de acord să achit următoarele sume:
 Taxa de înscriere de 25 lei;
 Fond social lunar lei;
 Fond social opțional lei;
 Fond pentru acțiuni sociale, 5 lei lunar.

Imi exprim acordul in mod expres si liber exprimat, sa mi se retina, de catre angajator, pe statul
de salariu ratele la imprumut, fondul social si fondul de actiuni sociale si sa fie virate in contul
CAR Casa Banilor IFN. Informatiile necesare pentru retinerea pe statul de plata se trimit catre:

DA NU

Angajator _______________________________________________________________________________
Nume, prenume, departament _______________________________________________________________
Telefon _____________ Fax _____________ Email ____________________________________________

Data……………………… Semnătura....................................

mailto:office@car-casabanilor.ro
http://www.car-casabanilor.ro/
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