nazwisko i imię członka PKZP

jednostka zatrudniająca - stanowisko

adres stałego zamieszkania

kod pocztowy

poczta

Do PKZP w Uniwersytecie Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI -CHWILÓWKI-........................................................
Proszę o udzielenie pożyczki długoterminowej chwilówki................................................................
w kwocie .................................zł. (słownie................................................................................... …zł)
która, zobowiązuję się spłacić w................... .

ratach miesięcznych, przez potrącenie z

wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego, wypłacanego przez Zakład Pracy od
miesiąca ...................................................... 20 . . . . roku.
Oświadczam, że mój stały miesięczny zarobek brutto wynosi ...................................................... zł.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z jakiegokolwiek powodu i skreślenia mnie z listy członków
PKZP, wyrażani zgodę na pokrycie całego zadłużenia moimi wkładami i z przypadającego mi
wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego lub wychowawczego, wykazanego księgami PKZP oraz
upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu
zadłużeniu. Proponujęjako poręczycieli:
1.Pan(i) .................................................................................................................................... ….
adres zamieszkania kod pocztowy, poczta
2. Pan(i).............................................................................................................................................
adres zamieszkania kod pocztowy, poczta
Warszawa, dnia ..................................20 .. r ....................................................................................
podpis wnioskodawcy
W razie nieuregulowania zadłużenia we właściwym terminie zaciągniętej pożyczki przez w/w
wnioskodawcę wyrażam zgodę, jako solidarnie współzobowiazani, na pokrycie należnej Kasie kwoty
z naszych wkładów i wynagrodzenia za pracę i upoważniam Kasę do bezpośredniego podjęcia w takim
przypadku, u każdego naszego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.
1..................................................................

Stwierdzam własnoręczność podpisów
poręczycieli wymienionych w pkt 1 i 2.

2 ...................................................................
podpisy poręczycieli
pieczątka imienna osoby uwierzytelniającej
podpisy żyrantów, pieczątka Jednostki
Pożyczkę proszę przekazać na moje konto osobiste
wymienić Bank - PKO Oddział, nr konta

podpis pożyczkobiorcy

jednostka

nr konta

nr ewidencyjny

Z A Ś W I A D C Z E N I E
Biuro Spraw Pracowniczych UW potwierdza
zatrudnienie stałe, okresowe itp.

Na podstawie ksiąg PKZP stwierdzam stan
konta w dniu

wnioskodawca*.................................................

wkłady .......................zł.................................

1. poręczyciel*..................................................

pożyczka....................zł.................................

2. poręczyciel*...................................................

chwilówka ................. zł .................................

Data..................................................................
pieczątka Zakładu Pracy - podpis

Data ................................................................
podpis - księgowy PKZP

Decyzją Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przyznano wnioskodawcy
pożyczkę , chwilówkę**
w kwocie ...................................... (słownie złotych) ..........................................................................
płatnaw ......................ratach poczynając od dnia..................................................... .2.0..,,. r ...........
Warszawa, data ..................................20 . . . r.

Podpisy Zarządu P.K.Z.P
Pożyczkę...................................... zł (słowne złotych)..................
w gotówce otrzymałem dnia ........................................20 . . . r.
podpis otrzymującego

wypłacono dnia .........
podpis wypłacającego
dowód osobisty .........
Wpisać odpowiednio: - pracownik stały
- pracownik zatrudniony okresowo
- do dnia...........................................
- pracownik w okresie wypowiedzenia
- pracownik w okresie próbnym
niepotrzebne skreślić

