…………………………………………..…………………………………..……..
(nazwisko i imię członka)

……………………………
(nr komputera)

…………………………………………..…………………………………..……..
(nazwisko i imię członka)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(aktualny adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(aktualny adres)

………………………………………
(nr dowodu osobistego)

………………………………………
(nr dowodu osobistego)

NR KONTA BANKOWEGO: _

_ ____ ____ ____ ____ ____ ____

(dotyczy emerytów i rencistów)

NR KONTA BANKOWEGO: _

……………………………
(nr komputera)

_ ____ ____ ____ ____ ____ ____

(dotyczy emerytów i rencistów)

Do PKZP przy PGG S.A. Oddział KWK „ROW” Ruch Marcel
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

Do PKZP przy PGG S.A. Oddział KWK „ROW” Ruch Marcel
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

Proszę
o
udzielenie
mi
pożyczki
w
kwocie
……………………………….zł
(słownie:
…………………..………………………………………………………………), którą zobowiązuję się spłacić w………….miesięcznych
ratach – przy najbliższej wypłacie – przez potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i innych dodatków
wypłacanych mi przez Zakład Pracy, począwszy od miesiąca …………….. 20….. roku.
W przypadku nieuregulowania w terminie pożyczki lub skreślenia mnie z listy członków PKZP wyrażam zgodę na
pokrycie z moich wkładów, przypadającego mi wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, nagród, premii
i innych dodatków całego zadłużenia wykazanego księgami PKZP i upoważniam PKZP do bezpośredniego
podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.

Proszę
o
udzielenie
mi
pożyczki
w
kwocie
……………………………….zł
(słownie:
…………………..………………………………………………………………), którą zobowiązuję się spłacić w………….miesięcznych
ratach – przy najbliższej wypłacie – przez potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i innych dodatków
wypłacanych mi przez Zakład Pracy, począwszy od miesiąca …………….. 20….. roku.
W przypadku nieuregulowania w terminie pożyczki lub skreślenia mnie z listy członków PKZP wyrażam zgodę na
pokrycie z moich wkładów, przypadającego mi wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, nagród, premii
i innych dodatków całego zadłużenia wykazanego księgami PKZP i upoważniam PKZP do bezpośredniego podjęcia
u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.

Proponuję jako poręczycieli:

Proponuję jako poręczycieli:

1.

1.

Pana (ią)……………………………………………………………. nr komputera……………………. pesel…………………..………………
zam. ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

2.

Pana (ią) …………………………………………………………... nr komputera……………….…… pesel………………………………….

zam. ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
2.

zam. ..…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Radlin, dnia …………………………

……………………………………..
(własnoręczny podpis)

Pana (ią)……………………………………………………………. nr komputera……………………. pesel…………………..………………

Pana (ią) …………………………………………………………... nr komputera……………….…… pesel………………………………….
zam. ..…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

Radlin, dnia …………………………

……………………………………..
(własnoręczny podpis)

Zmiana żyranta:
Skreślono: …………………………………………….…………………………………………..

Zmiana żyranta:
Skreślono: …………………………………………….…………………………………………..

3.

3.

Nowy żyrant Pan (i) …..…………………………………………… nr komputera ………………… pesel ………..…………………..
zam. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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, wynagrodzeń za
pracę, zasiłku chorobowego, nagród, premii i innych dodatków oraz upoważniamy PKZP do bezpośredniego
podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego pracodawcy kwoty równej zadłużeniu.
1.

……………………………………………….… …………………………………..
(podpis poręczyciela)
(nr dowodu osobistego)

2.

………………………………………………… ……………………………………
(podpis poręczyciela)
(nr dowodu osobistego)

3.

…………………..………………………….. …………………………………….
(podpis poręczyciela)
(nr dowodu osobistego)

Stwierdzam własnoręczność podpisów
wnioskodawcy oraz poręczycieli
wymienionych w pozycji 1 i 2.

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, wynagrodzeń za
pracę, zasiłku chorobowego, nagród, premii i innych dodatków oraz upoważniamy PKZP do bezpośredniego
podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego pracodawcy kwoty równej zadłużeniu.
1.

……………………………………………….… …………………………………..
(podpis poręczyciela)
(nr dowodu osobistego)

2.

………………………………………………… ……………………………………
(podpis poręczyciela)
(nr dowodu osobistego)

………………………………………………………..
(podpis i pieczątka)
Stwierdzam własnoręczność podpisu
poręczyciela wymienionego w pozycji 3
…………………………………………………………
(podpis i pieczątka)

Nowy żyrant Pan (i) …..…………………………………………… nr komputera ………………… pesel ………..…………………..
zam. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

…………………..………………………….. …………………………………….
(podpis poręczyciela)
(nr dowodu osobistego)

Stwierdzam własnoręczność podpisów
wnioskodawcy oraz poręczycieli
wymienionych w pozycji 1 i 2.
………………………………………………………..
(podpis i pieczątka)
Stwierdzam własnoręczność podpisu
poręczyciela wymienionego w pozycji 3
…………………………………………………………
(podpis i pieczątka)

ZAŚWIADCZENIE

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym stwierdzam, że niżej wymienieni są pracownikami
stałymi, nie posiadającymi dniówek „N”:

Na podstawie ksiąg PKZP stwierdzam
następujący stan konta wnioskodawcy:

Niniejszym stwierdzam, że niżej wymienieni są pracownikami
stałymi, nie posiadającymi dniówek „N”:

Na podstawie ksiąg PKZP stwierdzam
następujący stan konta wnioskodawcy:

Wnioskodawca: …………………………………………………

Wkłady: ………………………………………..………. zł

Wnioskodawca: …………………………………………………

Wkłady: ………………………………………..………. zł

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

Niespłacone zobowiązanie:

1. Poręczyciel ………………………………………………….

1.

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

………………….……………………………... zł
2.

(imię i nazwisko
…………………………….
(data)

………………………………………………..
(pieczęć Zakładu Pracy i podpis)
……………………….
(data)

……………………………………………….
(podpis)

3. Poręczyciel ………………………………………………….

3.

………………………………………………..
(pieczęć Zakładu Pracy i podpis)
……………………….
(data)

Poręczyciel ………………………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………………….
(podpis)

(imię i nazwisko)

………………………………………………..
(pieczęć Zakładu Pracy i podpis)

…………………………….
(data)

Decyzją Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie ………………………………………….(słownie: …………………………………………
………………………………………………………………… płatną w ……………..ratach, zaczynając od następnego miesiąca.

Radlin, dnia ……………………………………

(przy uwzględnieniu potrącenia ostatniej raty)

Poręczyciel ………………………………………………….

(imię i nazwisko)

…………………………….
(data)

………………….……………………………... zł

(przy uwzględnieniu potrącenia ostatniej raty)

2. Poręczyciel ………………………………………………….

…………………………….
(data)

Niespłacone zobowiązanie:

Poręczyciel ………………………………………………….

…………………….……………………………………………..
(podpisy Zarządu PKZP)

Pożyczkę w kwocie ………………………….zł (słownie ………………………………………………………………………………………………..)
otrzymałem/łam w dniu …………………………………

………………………………………………..
(pieczęć Zakładu Pracy i podpis)

Decyzją Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie ………………………………………….(słownie: …………………………………………
………………………………………………………………… płatną w ……………..ratach, zaczynając od następnego miesiąca.

Radlin, dnia ……………………………………

…………………….……………………………………………..
(podpisy Zarządu PKZP)

Pożyczkę w kwocie ………………………….zł (słownie ………………………………………………………………………………………………..)
otrzymałem/łam w dniu …………………………………

……………………………………………………..
(podpis pożyczkobiorcy)
Zapłacono Dowód nr ……………………………….

Podpis wypłacającego …………………………………..

Zaksięgowano dnia …………………………………

Dowód nr ……………………………………………………..

………………………………………………
(podpis księgowego)

……………………………………………………..
(podpis pożyczkobiorcy)
Zapłacono Dowód nr ……………………………….

Podpis wypłacającego …………………………………..

Zaksięgowano dnia …………………………………

Dowód nr ……………………………………………………..

………………………………………………
(podpis księgowego)

