Kraków, dn. 26.06.2017

Szanowni Państwo !
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” informuje, że od 1 lipca 2017 r.
uruchamia dostęp do internetowego programu MOL. Każdy lokator, który wypełni załączone
oświadczenie (załącznik nr 1) zostanie wprowadzony do systemu i uzyska dostęp do
własnych kartotek czynszowych dający możliwość kontrolowania dokonanych wpłat, oraz
wysokości zadłużenia, informacji o wysokości bieżących opłat czynszowych, rozliczeń z
tytułu zużycia wody i innych.
Na wskazany w oświadczeniu adres e-mail otrzymają Państwo powiadomienie o rejestracji
oraz indywidualny LOGIN i HASŁO tymczasowe, które należy zmienić po pierwszym
zalogowaniu.
W systemie MOL każdy będzie sam zarządzał swoim hasłem oraz adresem e-mail.
Adres strony internetowej Spółdzielni: www.sm.nowyprokocim.pl zakładka o nazwie
„System MOL”.
Rejestracja i korzystanie z systemu MOL nie będzie wiązać się z wnoszeniem dodatkowych
opłat.
Udostępniane dane są poufne i będą zastrzeżone do wglądu tylko przez zalogowanego
użytkownika.
Osoby zarejestrowane w systemie MOL nie będą otrzymywały informacji w formie
papierowej dotyczących zmian w opłacie czynszowej, rozliczenia z tytułu wody i innych,
dostarczanych dotąd za pośrednictwem gospodarzy bądź poczty.
W przypadku dokonywania przelewów dotyczących opłat czynszowych za pośrednictwem
Internetu możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania papierowych książeczek
czynszowych.
Prosimy o wypełnienie i dostarczenie załączonego w tym celu oświadczenia (załącznik nr 2).
Oświadczenia prosimy wydrukować (poniżej w załączniku) i wypełnić a następnie
dostarczyć do pok. 10 Dział Czynszów w godzinach pracy Spółdzielni. Można również
pobrać je w Spółdzielni.
Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem tel. 12 652 67 29.
Prosimy o czytelne wypełnienie oświadczeń.

Załącznik nr 1
Kraków, dn............

Imię i Nazwisko

...........................................................

Numer członkowski ............................................................
Numer PESEL ......................................................................
Adres lokalu .........................................................................
...............................................................................................
Adres korespondencyjny.......................................................
...............................................................................................
Adres e-mail:.........................................................................
Numer telefonu kontaktowego..............................................
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Nowy Prokocim”
ul. Kurczaba 25
30-868 Kraków

OŚWIADCZENIE
Upoważniam Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Prokocim” w Krakowie do przesyłania
kierowanej do mnie korespondencji w sprawach, w których na Spółdzielni ciąży obowiązek
zawiadamiania członków i innych osób dysponujących tytułem prawnym do lokalu, pocztą
elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, ze skutkiem prawnym doręczenia od dnia
wysłania korespondencji z serwera Spółdzielni. Zobowiązuję się do niezwłocznego
powiadomienia Spółdzielni o zmianie posiadanego przeze mnie adresu e-mail.

...................................
podpis własnoręczny

Załącznik nr 2
Kraków, dn..................

Imię i Nazwisko

...........................................................

Numer członkowski ............................................................
Numer PESEL ......................................................................
Adres lokalu .........................................................................
...............................................................................................
Adres korespondencyjny.......................................................
...............................................................................................
Adres e-mail:.........................................................................
Numer telefonu kontaktowego..............................................

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Nowy Prokocim”
ul.Kurczaba 25
30-868 Kraków

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że opłaty czynszowe wnoszę dokonując przelewy na konto bankowe
Spółdzielni, w związku z czym rezygnuję z otrzymywania książeczek czynszowych w
wersji papierowej.

...................................
podpis własnoręczny

