Polecenie zapłaty na rzecz Fundacji Wybierz by Pomóc
20 zł

30 zł

50 zł

Inna kwota:
zł

Wpisz podopiecznego lub cel który chcesz wesprzeć:

Nazwa i adres Fundacji: Fundacja Wybierz by Pomóc, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin
Twoje Imię:

Twoje Nazwisko:

(właściciela lub współwłaściciela konta)

(właściciela lub współwłaściciela konta)

NIP Fundacji: 9552332153

Twój adres:
(zgodny z danymi w banku)

Telefon:

Adres e-mail:

Twój numer rachunku bankowego:

Nazwa banku prowadzącego
Twój rachunek bankowy:
Twój identyfikator:
(wypełnia fundacja)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych Fundację Wybierz by Pomóc moich danych osobowych, znajdujących się na niniejszym formularzu w celach
związanych z działalnością statutową Fundacji Wybierz by Pomóc w szczególności dla potrzeb niezbędnych do realizacji polecenia zapłaty i obsługi mnie jako darczyńcy.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usuwania.
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku w formie Polecenia Zapłaty, z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i numeru rachunku bankowego w celu realizacji płatności.

Miejścowość i data

Podpis Darczyńcy (zgodny z kartą podpisów w banku)
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Krok po kroku, jak ustanowić POLECENIE ZAPŁATY na rzecz Fundacji Wybierz by Pomóc
Aby ustanowić polecenie zapłaty, wypełnij dokładnie tak samo załączone dwa formularze i obydwa
wypełnione oraz podpisane wyślij na adres biura Fundacja Wybierz by Pomóc ul. Smolańska 3,
70-026 Szczecin. Jeden egzemplarz pozostanie w naszej dokumentacji, a drugi prześlemy do Twojego
banku. Bardzo Dziękujemy!
Jeśli potrzebujesz pomocy z wypełnianiem druków zadzwoń do nas 91-481-9025 lub 797-575-299
w godzinach 08:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku lub napisz: biuro@wybierzbypomoc.org
Bardzo chętnie Tobie pomożemy.
1. Zaznacz jaką kwotę miesięcznie chcesz przeznaczać na rzecz naszej Fundacji lub wpisz własną.
2. Wpisz podopiecznego lub projekt którzy chcesz wesprzeć lub wpisz „Ogólnie cele Fundacji”.
3. Wypełnij pozostałe pola formularza oraz wpisz numer swojego rachunku bankowego.
4. Pole na formularzu określone jako: Twój Identyfikator- pozostaw puste. To wypełnimy my.
5. Wypełnij wszystkie pola, datę i miejscowości.
6. Zanim się podpiszesz, upewnij się jaki wzór podpisu posiada bank w którym chcesz ustanowić
polecenie zapłaty (imię i nazwisko, samo nazwisko, parafka). Podpis na formularzach koniecznie
musi być zgodny z podpisem złożonym przez Ciebie w Twoim banku! W przeciwnym razie
bank zakwestionuje polecenie zapłaty.

Po weryfikacji danych z formularza bank zajmie się uruchomieniem procedury wdrożenia
polecenia zapłaty. Zajmie to do kilku dni roboczych.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz odwołać zgodę do obciążenia rachunku w drodze
Polecenia Zapłaty. Odwołanie może nastąpić drogą pisemną w oddziale Twojego banku,
telefonicznie lub poprzez bankowość elektroniczną.
Jeżeli zdecydujesz się na ustanowienie zlecenia stałego wypełnij i prześlij formularz. Będziemy Cię
mogli wówczas powitać w gronie naszych stałych Darczyńców, a następnie regularnie informować
w jaki sposób wykorzystujemy Twoje darowizny.

