WNIOSEK O POŻYCZKĘ
Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym
Al. Kombatantów 2 , 59-800 Lubań tel.75 64 55 345
KONTO PKZP PKO BP S.A. O/ Lubań 53 10202137 0000 9202 0090 9978

...............................................................
Nazwisko i imię członka PKZP
PESEL …………………………………………
Adres ..................................................

...............................................................
Telefon ....................................................

..............................................................
Miejsce pracy
Adres....................................................
.............................................................
Telefon .................................................

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie ...................................(słownie................................................ )
którą zobowiązuję się spłacić - w 10 , 12 , 15, 20 *miesięcznych ratach - przy najbliższej wypłacie - przez
potracenie z wynagrodzenia , zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego wypłacanego mi przez Zakład Pracy ,
począwszy od następnego miesiąca .W przypadku skreślenia mnie z listy członków PKZP , wyrażam zgodę na
pokrycie z moich wkładów i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego i zasiłku
wychowawczego całego zadłużenia wykazanego dokumentami PKZP oraz upoważniam PKZP do bezpośredniego
podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu .
Oświadczam , że mój średni miesięczny zarobek w ostatnich trzech miesiącach wyniósł zł ...............................

Pożyczkę proszę przekazać na :
NR KONTA OSOBISTEGO......................................................................................................
NAZWA BANKU........................................................................................................................
* proszę zaznaczyć ilość rat
pożyczka do 2 000 zł do 10 rat
pożyczka do 2 500 zł do 12 rat
pożyczka do 3 000 zł do 15 rat
pożyczka do 5 000 zł do 20 rat
Proponuję jako poręczycieli

:

............................................
data i czytelny podpis

1.Pan/Pani .................................................................. adres .............................................. tel.......................
PESEL …………………
zatrudniony ............................................................... adres...............................................tel........................
............................................
czytelny podpis
2.Pan/Pani .................................................................. adres .......................................... .... tel.......................
PESEL ……………..
zatrudniony ............................................................... adres................................................tel........................
............................................
czytelny podpis
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę wyrażamy
zgodę, jako solidarnie współzobowiązani , na pokrycie należnej PKZP kwoty z naszych wkładów i wynagrodzeń
za pracę i upoważniamy PKZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego pracodawcy,
kwoty równej temu zadłużeniu .
Stwierdzam własnoręczność podpisów
poręczycieli wymienionych pod poz. 1i 2

............................................................
(Pieczęć zakładu pracy i podpis z pieczątką kierownika jednostki
lub osoby upoważnionej)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Niniejszym stwierdzam , że wnioskodawca jest pracownikiem ...........................
*Niniejszym stwierdzam , że poręczyciel 1 jest pracownikiem ...............................
*Niniejszym stwierdzam , że poręczyciel 2 jest pracownikiem ...............................
*Wpisać odpowiednio :
-stałym,
- w okresie wypowiedzenia,
- w okresie próbnym

...........................................................
Pieczęć zakładu pracy i czytelny podpis z pieczątką
osoby upoważnionej

Na podstawie dokumentów PKZP stwierdzam następujący stan konta wnioskodawcy :
wkłady

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

zł.

niespłacone zobowiązania

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

zł.

Lubań , dnia ...........................

księgowy PKZP .......................

DECYZJĄ ZARZĄDU PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ
przyznano wnioskodawcy pożyczkę ratalną w kwocie zł. .......................................
słownie złotych ...........................................................................................................
do spłaty od miesiąca następującego po miesiącu , w którym została przyznana.

Lubań , dnia ...........................

Podpisy Zarządu PKZP

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

Pożyczkę zł ................................ wypłacono w gotówce, czekiem, przelewem na ROR
dnia ............................................ wg listy płac nr ...........................................................

Zaksięgowano ..................
księgowy PKZP .......................
UWAGI :

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

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

