Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS SANTANDER BANK POLSKA SA

EMERYT/RENCISTA
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy/E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………….

WNIOSEK
o dopłatę z ZFŚS do wczasów
Proszę o przyznanie - ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - dopłaty do wczasów
indywidualnie zakupionych u organizatorów turystyki/właścicieli obiektów wczasowych, dla mnie
i uprawnionych członków rodziny, tj.:
Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

1.

emeryt/rencista

2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że:
1. moja rodzina składa się z ……….. osób, w tym:
- ………….. dziecko/dzieci pozostające na utrzymaniu i wychowaniu do czasu ukończenia nauki, nie
dłużej niż do ukończenia 25 lat,
- ………….. dziecko/dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
2. średniomiesięczny

dochód

brutto

na

osobę

w

mojej

rodzinie

z

roku

ubiegłego

wynosi: ……………………………………………………………………………. zł
Średniomiesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie sumy przychodów (PIT)
brutto osiągniętych w roku ubiegłym przez emeryta i współmałżonka i pomniejszonych o koszty
uzyskania przychodu, podzielonych przez 12 i przez ilość osób w rodzinie (współmałżonek i dzieci do
25 roku życia pod warunkiem, że się uczą, pozostają na utrzymaniu emeryta i wspólnie z nim
mieszkają; dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – bez względu na wiek). W dochodzie
uwzględnia się również zasiłek rodzinny, zasiłek wychowawczy, rentę rodzinną, 500+ i alimenty.
W przypadku uzyskiwania dochodu z działalności gospodarczej uwzględniany do wyliczeń dochód nie
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może być niższy niż minimalna kwota deklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne.

3. bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z Santander Bank Polska S.A. lub innymi
podmiotami, których bank stał się następcą prawnym, przeszłam/przeszedłem na (właściwe
zakreślić):
□ emeryturę,

□ rentę przyznaną na stałe,
□ rentę przyznaną na czas

określony i obecnie nadal na rencie przebywam (renta przyznana do

………………………………………….)

□ rentę, ale od ………………………………………………(proszę wstawić datę) przebywam na emeryturze,
□ zasiłek dla bezrobotnych i obecnie nadal go pobieram,
□ zasiłek dla bezrobotnych, ale od ……………………………………. ( proszę wstawić datę) przebywam na
świadczeniu przedemerytalnym

□ inne (proszę opisać) …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Potwierdzam, że od dnia rozwiązania umowy Santander Bank Polska S.A. lub innym podmiotem,
którego bank stał się następcą prawnym, nie podejmowałam/łem zatrudnienia na umowę o pracę
u innego pracodawcy, a świadczenia wymienione w zaznaczonym przeze mnie punkcie były
przyznawane bezpośrednio po sobie i nie były zawieszane.

Nr obecnego świadczenia: ……………………………………………………………………………….
W chwili podania we wniosku danych osobowych innych osób aniżeli Wnioskodawcy tj. członków rodziny, osób
niespokrewnionych, w zakresie obejmującym przekazanie ich danych do Banku, niniejszym, jako Wnioskodawca,
zobowiązuje się do przekazania w imieniu Banku obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 RODO.

…………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………….……………………………
(podpis osoby występującej o pomoc)

Administratorem danych osobowych jest Santander Bank Polska S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. W przypadku braku przekazania niezbędnych informacji, Bank nie będzie mógł
zrealizować niniejszego wniosku. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia
przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone
w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

