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Vaikka yhtiö koettaa estää petok-
sia, ei se pidä itseään vastuunalaisena,
jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka
esittävät tämän sopimuksen, vaikka
eivät olekaan valtuutettuja siihen,
ellei tapahtunutta tappiota ole ilmoi-
tettu kirjallisesti talletusosastolle.

FORD TALLETUSJÄRJESTELMÄN
SÄÄNNÖT JA EHDOT.

Yhtiön palveluksessa oleva henkilö allekirjoita
taa hakemuslomakkeen, suostuen siten näihin ehtoi»
hin ja määräyksiin.

Tämän sopimuksen pykälistä ei voida neuvos
telia, niitä ei voida muuttaa eikä sopimusta siirtää
toiselle henkilölle. Maksut suoritetaan ainoastaan
sille henkilölle, jonka nimessä talletus on tehty.

Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta
ja on Ford Motor Company of Finland Oy: n tai
jonkun sen alaisen yhtiön palveluksessa on oikeu»
tettu suorittamaan talletuksia. Talletuksia voidaan
tehdä ainoastaan palkasta, joka on saatu yhtiöltä
ja talletukset eivät saa ylittää sitä rajaa, jonka yhtiö
on määrännyt. Talletuksia vastaanotetaan ainoas«
taan tasaisissa markoissa ja ne on tehtävä palkan«
maksupäivinä tai jonakin sitä seuraavana 2 päivänä
sunnuntaita ja pyhäpäiviä lukuunottamatta. Siinä
tapauksessa, että joku henkilö on poissa maksupäi»
vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää«
räämisvaltansa ulkopuolella, aikaa voidaan pidentää,
kunnes hän palaa.

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500:— maksetaan
korkoa 6 "/o vuodessa tämän sopimuksen ehtojen
mukaisesti ja lisäsumma voidaan maksaa johtokun«
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nan päätöksestä. Korot suoritetaan puolivuosittain
kesäkuussa ja tammikuussa. Mitään korkoa ei
makseta 1,500 markkaa pienemmistä eristä.

Yhtiö pidättää itselleen oikeuden vaatia 30 päi»
vän kirjallisen irtisanomisen siitä, että henkilö ha«
luaa talletuksensa maksamista. Huomioon ottaen
tämän varauksen palveluksessa oleva henkilö saattaa
milloin tahansa ottaa pois minkä rahasumman ha»
luaa. Sellaisessa tapauksessa maksetaan 6 "/" vuo»
dessa jokaisesta 1,500 markan määrästä.

Kun henkilö jättää yhtiön palveluksen, paitsi
kuoleman tapauksessa, maksetaan koko talletus«
määrä erääntyneine korkoineen hänelle ja lakk.ia hän
siitä päivästä alkaen saamasta korkoa tahi tulemasta
osalliseksi mihinkään sitä seuraavaan erikoiseen
maksuun-

Kuoleman tapauksessa talletusmäärä lankeaa
maksettavaksi erääntyneine korkoineen hänen oi«
keuden omistajalleen.

Yhtiö pidättää itselleen oikeuden lakkauttaa
tai muuttaa tällaisen talletuksen tai vaatia takaisin
kaikki voimassa olevat sopimukset maksamalla nii«
den omistajille täyden talletetun määrän korkoineen.
Senjälkeen, kun ilmoitus asiasta on tehty henkilön
viimeisellä osoitteella, joka on merkitty yhtiön
papereihin tahi kun on annettu suullinen ilmoitus
henkilölle, hänen valtuuttamansa edustajan kautta
tarkoituksesta peruutfaa talletussumman tai jonkun
osan siitä, sen jälkeen tämä sopimus lakkaa kasvat«
tamasta korkoa eikä henkilö enää tule osalliseksi
seuraavista erikoismaksuista.

Kaikki näihin ehtoihin ja määräyksiin tehdyt
muutokset koskevat kaikkia voimassa olevia talle«
tuksia; kuitenkin on huomioon otettava, että hen«
kilo saattaa joka tapauksessa, huomioonottamalla
yhtiön vaatiman 30 päivän irtisanomisajan, oman
halunsa mukaan luovuttuaan sopimuksesta, vas«
taanottaa käteisellä kaikki tallettamansa varat.
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Ford Motor Company of Finland Oy
TALLETUSTODISTUS

El VOIDA SIIRTÄÄ TOISELLE HENKILÖLLE

Täten tunnustetaan, että Ford Motor Company of Finland Oy. on vastaan»
ottanut allamainitut summat yllämainitulta palveluksessaan olevalta henkilöltä, jotka
summat ovat hyväksytyt, ja tämän todistuksen on yhtiö laatinut talletusjärjestelmänsä
ehtojen ja määräysten mukaisesti.
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