Perquè la seva solidaritat creixi amb ell/ella i per tots els qui
esperen la seva oportunitat: nens que necessiten recolzament escolar,
famílies afectades per la crisi, persones grans que estan soles…
A més a més, rebrà un pack de benvinguda molt especial
amb la samarreta “Jo també sóc soci/sòcia” i altres sorpreses.

Gràcies per donar-li exemple
AUTORITZACIÓ D’ALTA
, amb NIF
,
Jo,
com a mare/pare/tutor/a del menor, autoritzo la Creu Roja a donar-lo d’alta com a soci/sòcia i a que pugui mantenir comunicacions
per correu postal o electrònic amb ell/ella.
DADES DEL NEN/A
NIF

NOM

COGNOMS

DATA NAIXEMENT

VIA

ADREÇA

/

/

NÚMERO

COMPLEMENT ADREÇA

ESCALA

PIS

POBLACIÓ

PORTA

C. POSTAL

PROVÍNCIA

TEL. MÒBIL

TEL. FIX

CORREU ELECTRÒNIC

IDIOMA COMUNICACIÓ

QUOTA

(Quota mínima recomanada 36€/any)

AMB UNA QUOTA MENSUAL DE:

3€

6€

9€

UNA ALTRA QUANTITAT

€

AMB UNA QUOTA TRIMESTRAL DE:

9€

18€

27€

UNA ALTRA QUANTITAT

€

AMB UNA QUOTA ANUAL DE:

36€

72€

108€

UNA ALTRA QUANTITAT

€

Desitjo rebre el certificat de donacions a efecte de l’IRPF per desgravar-me fins al 75% del total de la donació anual*.
Desitjo que la quota s’actualitzi automàticament cada any amb l’increment de l’IPC.
* Només podràs beneficiar-te’n en cas d’haver contribuït amb l’IRPF en l’exercici fiscal i estar obligat a realitzar la declaració de la renda, amb un límit de deducció del 10% de
la base liquidable. Excepte el País Basc i Navarra. Més informació a www.hazcrecertusolidaridad.org

DADES BANCÀRIES
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMPTE

COM ENVIAR-NOS EL CUPÓ
1 Guarda el document al teu ordinador. 2 Omple’l situant el cursor a cada casella. 3 Guarda els canvis. 4 Adjunta’l en el teu e-mail de resposta
a la persona que te’l va enviar.
La Creu Roja Espanyola és titular del fitxer de dades personals de socis registrat a l’Agència de Protecció de Dades. Llevat que ens contesti informant-nos del
contrari, entenem que accepta que les dades que ens facilita voluntàriament s’incorporin al fitxer i es tractin de manera automàtica, i que també n’accepta l’ús
en totes les activitats i les accions en què intervingui la institució. Queda informat del fet que pot exercir el dret d’accés, rectificació i oposició, per a la qual cosa
s’ha d’adreçar per escrit a la Creu Roja Espanyola, apartat de correus 1.227, 28080 Madrid.

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

