Lubao, dnia …………………….
……………………………………………………
imię i nazwisko
……………………………………………………
miejsce zamieszkania

Do Zarządu PKZP przy Ośrodku Szkoleo
Specjalistycznych SG w Lubaniu

Proszę o udzielenie mi pożyczki:
- gotówkowej długoterminowej w kwocie
………………………………………zł,
- gotówkowej uzupełniającej w kwocie
………………………………………. zł.
Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącanie mi udzielonej pożyczki
w …………… ratach miesięcznych po ………………………… zł z pobieranego przeze
mnie uposażenia.
Pożyczka uzupełniająca jest przeznaczona na
……………………………………………………………………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………………..……………………………………………..……
UWAGA !! obowiązkowo proszę podad uzasadnienie w przypadku pożyczki UZUPEŁNIAJĄCEJ

…………………………………………………
podpis pożyczkobiorcy

PORĘCZENIE
W razie nieuregulowania we właściwym terminie zaciągniętej przez
……………………………………………………………………………………………………………………………………
pożyczki, zobowiązuję się - jako solidarny poręczyciel do pokrycia należnej PKZP kwoty
i wyrażam zgodę na potrącenie tej kwoty z moich wkładów oszczędnościowych oraz
mojego uposażenia (wynagrodzenia, odprawy itp.) również w przypadku otrzymania
uposażenia (wynagrodzenia, odprawy itp.) w innym miejscu pracy/służby.

1.

……………………………………………………………………………podpis ………………………..
nazwisko, imię i adres poręczyciela

2.

………………………………………………………………………..podpis …………………………….
nazwisko, imię i adres poręczyciela

Zarząd PKZP dnia ………………….. postanowił przyznad wyżej wym. pożyczkę
w wysokości …………………………… zł płatną w ……………………… ratach od dnia
/ w dniu ……………………………………..
Przewodniczący Zarządu …….……………………………………..
Członek Zarządu ……………………………………………

POKWITOWANIE
Ja niżej podpisany …………………………..………………………….kwituję odbiór :
zlecenia wypłaty gotówki nr ………….….…… na kwotę .……..…….…………. zł,
słownie złotych ………………………………………………………..…………………………
tytułem pożyczki długoterminowej/uzupełniającej z PKZP przy OSS SG w Lubaniu.

……………………………………….
data i podpis

Wg stanu na dzieo ……………………………………
1. Stan Wkładów

.…………………………zł

2. Pozostałośd niespłaconej pożyczki

………………………….zł

wysokośd raty ……………………………
………………………………………………………….
podpis księgowego

Lubao, dnia …………………….
………………………………………………………………………..
imię i nazwisko
…………………………………………………………………………
adres
nr konta …………………………………………………………..
…………………………………………………
telefon
Do Zarządu PKZP przy Ośrodku Szkoleo
Specjalistycznych SG w Lubaniu

Proszę o udzielenie mi pożyczki:
- gotówkowej długoterminowej w kwocie
………………………………………zł,
- gotówkowej uzupełniającej w kwocie
………………………………………. zł.
Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącanie mi udzielonej pożyczki
w …………… ratach miesięcznych po ………………………… zł z pobieranego przeze
mnie uposażenia.
Pożyczka uzupełniająca jest przeznaczona na
……………………………………………………………………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………………..……………………………………………..……
UWAGA !! obowiązkowo proszę podad uzasadnienie w przypadku pożyczki UZUPEŁNIAJĄCEJ

…………………………………………………
podpis pożyczkobiorcy

PORĘCZENIE
W razie nieuregulowania we właściwym terminie zaciągniętej przez
……………………………………………………………………………………………………………………………………
pożyczki, zobowiązuję się - jako solidarny poręczyciel do pokrycia należnej PKZP kwoty
i wyrażam zgodę na potrącenie tej kwoty z moich wkładów oszczędnościowych oraz
mojego uposażenia (wynagrodzenia, odprawy itp.) również w przypadku otrzymania
uposażenia (wynagrodzenia, odprawy itp.) w innym miejscu pracy/służby.

3.

……………………………………………………………………………podpis ………………………..
nazwisko, imię i adres poręczyciela

4.

………………………………………………………………………..podpis …………………………….
nazwisko, imię i adres poręczyciela

Zarząd PKZP dnia ………………….. postanowił przyznad wyżej wym. pożyczkę
w wysokości …………………………… zł płatną w ……………………… ratach od dnia
/ w dniu ……………………………………..
Przewodniczący Zarządu …….……………………………………..
Członek Zarządu ……………………………………………

POKWITOWANIE
Ja niżej podpisany …………………………..………………………….kwituję odbiór :
zlecenia wypłaty gotówki nr ………….….…… na kwotę .……..…….…………. zł,
słownie złotych ………………………………………………………..…………………………
tytułem pożyczki długoterminowej/uzupełniającej z PKZP przy OSS SG w Lubaniu.

……………………………………….
data i podpis

Wg stanu na dzieo ……………………………………
3. Stan Wkładów

.…………………………zł

4. Pozostałośd niespłaconej pożyczki

………………………….zł

wysokośd raty ……………………………
………………………………………………………….
podpis księgowego

