HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ
SPOR DERNEĞİ
KREDİ KARTI İLE SİPARİŞ-ÖDEME TALEP FORMU
Dernek Tüzüğü gereği kulüp aidatımı kredi kartı ile ödemek istiyorum
Üye No
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Adresi

:
:
:
:............................................................................................................................ ....................................

Posta Kodu:........................Şehir:...........................İş Tel.No:.....................................Ev Tel.No:…………………….........
GSM. Telefon No:.....................................
Üye aidatı ..............TL (………………………………….) sının aşağıda belirttiğim kredi kartımdan tahsil edilmesini (hesabıma borç
kaydedilmesini) talep ederim.
Kredi Kartı No:

SON KULLANMA TARİHİ
VİSA

MASTER CARD

GÜVENLİK KODU (CV)

TÜZÜK D*MADDE 30 - ÖDENTİLERİ ALINMA ZAMANI İLE BORÇLU ÜYELER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER:
B) Asil üye ve ailevi üyelerden alınacak yıllık ödentiler iki taksitte ödenir. 1. taksit Ocak ayında, 2. taksit nisan ayında üye tarafından ödenir. Geçmiş
dönem borçlarının varlığı ve ilgili yıla ait taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda; Asil üye ve yakınları kulübe giremez
ve kulüp faaliyetlerinden yararlanamaz, Ayrıca her iki taksit için ayrı, ayrı ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın aylık %2,35 gecikme faizi ile birlikte
tahsil olunur.
C) Eylül ayına borçlu giren üyeye Yönetim Kurulu kararı ile derhal iadeli taahhütlü bir mektup gönderilerek kendine ve yakınlarına tahakkuk ettirilen
borcu, bir ay içinde tamamen ödemesi, aksi takdirde; geçmiş dönem borçları baki kalmak kaydıyla üyelikten çıkarılacağı bildirilir. Bu ihtara rağmen
bir ay içinde borç ödenmezse, Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılır.
D) Bu şekilde çıkarılan üye bir yıl içinde başvurur ve başvuru tarihine göre birikmiş borçlarını aylık % 2,35 gecikme cezası ile kapatırsa başkaca bir
engel bulunmamak kaydıyla Yönetim Kurulunca tekrar üyeliğe kabul edilir. Aksi halde kaydı da silinir. Bu şekilde ikinci defa çıkarılan üyenin tekrar
üyeliğe dönüş isteği kabul edilmez.
E) Devletin mecburi hizmetle görevlendirilmesi, Askerlik, Yurt dışı görev veya öğrenim(ön lisans, lisans, lisansüstü) veya devlet hastanesi heyet raporu
ile belgelenmek kaydıyla deniz, havuz, güneşten yararlanmasını engelleyici bir sağlık sebebi ile en az bir yıl derneğe gelmeyecek olan asil üyelere izin
verilir. İzin süresi içinde % 50 ödenti alınmaz. Bu tarz mazeretleri asli ve Ailevi üyeler en geç nisan ayı sonuna kadar bildirmek zorundadır. Bu sürede
verilmeyen dilekçeler o yıl ödenmesi gereken aidat borcundan mazeretli kişiyi muaf kılmaz.
Tarih :……………………
İmza :.................................
VADE KONTROL
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