Anexa nr. 1 la Adeziune membru UMB
Nr. ........./............... 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ……........................................................., posesor al B.I./C.I. seria .........., nr. ........................, eliberat(ă) de ..................................., CNP ....................................../paşaport nr. ......................, eliberat de .............................., cu domiciliul în  oraşul/comuna ..................................../ judeţul ............................ str. ................................, nr. .........., bl. ......, et. ......, sc. ......, ap. ...............,
mediator autorizat conform adeverinţei / autorizaţiei nr. ......./ ............., cu forma de exercitare a profesiei autorizată ................................................................................. prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr. ............./................., membru al altei asociaţii: da/nu ........................................................, înaintea primirii ca membru în cadrul asociaţiei profesionale Uniunea Mediatorilor Bancari – Bucureşti declar pe propria răspundere următoarele:

 1. Nu mă aflu sub influenţa unei sancţiuni penale sau administrative care nu îmi permite exercitarea profesiei de mediator şi specializarea de mediator bancar.

 2. Am înţeles să respect prevederile legale şi statutare privind conflictul de interese, constând în faptul că nu voi îndeplini atribuţii de mediere între instituţia bancară la care lucrez sau una din filialele / punctele de lucru ale acesteia ori la care am calitatea de debitor şi clienţi ai acestei instituţii/unităţi bancare.

3. Cunosc şi voi respecta obligaţiile legale privind principiile şi procedurile de mediere, prevederile Codului de etică european al mediatorului, ale celui emis de C.M. precum şi ale statutului şi normelor interne ale U.M.B.

4. Mă angajez să nu desfăşor activităţi contra intereselor asociaţiei şi membrilor UMB, să nu denigrez asociaţia şi conducerea sa, să nu fac concurenţă neloială, să respect regulamentul privind publicitatea în mediere şi clauzele contractelor şi delegaţiilor primite din partea UMB, să promovez medierea şi obiectivele UMB.

5."Sunt de acord cu folosirea datelor personale in evidentele asociatiei si actele ce mi se vor elibera, in limitele legii si statutului asociatiei UMB."

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în această declaraţie sunt adevărate, iar în cazul încălcării regulilor stabilite să suport consecinţele faptelor.


			Data						Mediator





