…………………………………….
imię i nazwisko

…………………………………….
miejsce pracy

……………………………………………
……………………………………………
adres zamieszkania z kodem pocztowym

…………………………………….
imię i nazwisko

…………………………………….
miejsce pracy

……………………………………………
……………………………………………
adres zamieszkania z kodem pocztowym
Nr konta ……………………………………………………………………………………………………

Nr konta ……………………………………………………………………………………………………

Wniosek o udzielenie pożyczki
Wniosek o udzielenie pożyczki

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie .......................................................................
Słownie .............................................................................................................................
którą zobowiązuję się spłacić w................................. ratach licząc od najbliższej wpłaty.
W przypadku skreślenia mnie z listy członków wyrażam zgodę na pokrycie zadłużenia
z moich wkładów członkowskich. Upoważniam SKP do podjęcia u każdego mojego
pracodawcy kwoty równej zadłużeniu.

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie .......................................................................
Słownie .............................................................................................................................
którą zobowiązuję się spłacić w................................. ratach licząc od najbliższej wpłaty.
W przypadku skreślenia mnie z listy członków wyrażam zgodę na pokrycie zadłużenia
z moich wkładów członkowskich. Upoważniam SKP do podjęcia u każdego mojego
pracodawcy kwoty równej zadłużeniu.
Mój średni miesięczny zarobek ostatnio wynosi ..............................................................

Mój średni miesięczny zarobek ostatnio wynosi ..............................................................

Potwierdzenie zakładu pracy
Potwierdzenie zakładu pracy
Jako poręczyciel proponuję:
1 .......................................................... zam. .....................................................................
2 .......................................................... zam. .....................................................................

Jako poręczyciel proponuję:
1 .......................................................... zam. .....................................................................
2 .......................................................... zam. .....................................................................
............................................................ dnia ......................................................................

............................................................ dnia ......................................................................
…………………………………
Podpis

…………………………………
Podpis
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w
wnioskodawcę, wyrażam zgodę na pokrycie zadłużenia z moich wkładów
wynagrodzeń za pracę, oraz upoważniam SKP do podjęcia w takim przypadku
u każdego mojego pracodawcy kwoty równej zadłużeniu.
1 ………………………………………………………
2 ………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w
wnioskodawcę, wyrażam zgodę na pokrycie zadłużenia z moich wkładów
wynagrodzeń za pracę, oraz upoważniam SKP do podjęcia w takim przypadku
u każdego mojego pracodawcy kwoty równej zadłużeniu.
1 ………………………………………………………
2 ………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………

Decyzja Zarządu SKP
Decyzja Zarządu SKP
Dnia………………………………………przyznano pożyczkę w kwocie …….........................
słownie…………………………………………………………………………………………..
płatną w …………ratach miesięcznych rozpoczynając od dnia………………………………..
………………………………………….

…………………………………..
Za Zarząd SKP

Pożyczkę zł……………………………………………………………………………………..
w gotówce otrzymałam/em dnia………………………………………………………………

………………………………………….
podpis pożyczkobiorcy

Dnia………………………………………przyznano pożyczkę w kwocie …….........................
słownie…………………………………………………………………………………………..
płatną w …………ratach miesięcznych rozpoczynając od dnia………………………………..
………………………………………….

…………………………………..
Za Zarząd SKP

Pożyczkę zł……………………………………………………………………………………..
w gotówce otrzymałam/em dnia………………………………………………………………

………………………………………….
podpis pożyczkobiorcy

