………...…………............................................................
(telefon kontaktowy)

..............................................................................
(nazwisko i imię - litery drukowane)

adres zamieszkania..................................................................................................................……...................................................

Do KKOP przy KPP w Garwolinie
WNIOSEK

*krótkoterminowej

O UDZIELENIE
POŻYCZKI

*długoterminowej

Proszę o udzielenie pożyczki w kwocie zł …………………… (słownie złotych …………………….……
………………………………………………………………………………………………………………),
którą zobowiązuje się spłacić w …….…. równych comiesięcznych ratach poprzez - potrącenie
z wynagrodzenia wypłacanego przez zakład pracy lub dokonanie przelewu na konto KKOP.
Jako kredytobiorca oświadczam, iż w przypadku skreślenia mnie z listy członków KKOP, wyrażam zgodę
na pokrycie z moich wkładów i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę oraz innych należności
pieniężnych – w tym odpraw, całego zadłużenia wynikającego z dokumentacji księgowej KKOP.
Oświadczam, że mój średni miesięczny zarobek brutto w ostatnich trzech miesiącach wyniósł ………… zł.
Pożyczkę proszę przelać na konto bankowe nr
…………………………………………………………………………………………………………………
Proponuję jako poręczycieli:
1. ………………………………………… zam. ………………………………………………
2. ………………………………………… zam. ………………………………………………
……………………, dnia …………………… r.
(miejscowość)

(data)

………………………………..
(podpis wnioskodawcy-kredytobiorcy)

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę wyrażam zgodę jako
solidarnie współzobowiązany na pokrycie należności finansowej w KKOP z moich wkładów, wynagrodzenia/uposażenia za
pracę lub innych osiąganych dochodów i upoważniam KKOP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego
mojego pracodawcy, kwoty równej temu zadłużeniu.

1. …………………… dnia …………………
(miejscowość)

(data)

2. …………………… dnia …………………
(miejscowość)

* Niepotrzebne skreślić.

(data)

………………………………
(czytelny podpis poręczyciela)

………………………………
(czytelny podpis poręczyciela)

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym stwierdzam, że wnioskodawca jest
policjantem lub pracownikiem lub emerytem
lub rencistą KPP w Garwolinie.

Na podstawie dokumentacji KKOP
stwierdzam następujący stan
konta
wnioskodawcy:
pensja brutto zł ……………
wkłady zł ………………………
niespłacone zobowiązania zł ……………

……….………

……………………………

(data)
*) niepotrzebne skreślić

(pieczęć i podpis Zakładu Pracy)

……………

……………………
(księgowy KKOP)

(data)

Decyzją Zarządu Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej
przyznano wnioskodawcy pożyczkę ………………………………………………
(nazwa pożyczki)

w kwocie zł …………………… (słownie złotych ………………………………………………………
…………………………………………………………………………...……………………………………)
płatną w …………… ratach po ……………………... zł poczynając od dnia …………………… r.

Garwolin, dnia ……………………… r.

…………………………………………………………………
(pieczątka i podpisy Zarządu KKOP)

