Załącznik nr 6 do Aneksu nr 6 z dnia 3 września 2018 roku

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI PÓL ZAZNACZONYCH NA SZARO

Załącznik nr 6

do regulaminu prowadzenia wspólnej działalności socjalnej

DANE PRACOWNIKA
_______________________________________
nazwisko i imię

_______________________________________
_______________________________________
adres zamieszkania

_______________________________________
miejsce pracy

_______________________________________
nr telefonu

nr PESEL

WNIOSEK
o możliwość spłaty pożyczki na dotychczasowych zasadach
Na podstawie § 4 ust. 3 umowy pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego nr ______ / ______ z dnia ___ / ___ / ______
zwracam się o wyrażenie zgody na kontynuowanie spłat rat pożyczki na dotychczasowych zasadach.
Zobowiązuję się do wpłacania rat w terminach określonych w umowie do kasy DBFO-Mokotów m.st.
Warszawy lub na rachunek bankowy, z którego pożyczka została wypłacona.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej i nie wnoszę do niego uwag.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku oraz załączonych dokumentach, zgodnie
art. 6 ust. 1 lit. a), b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Warszawa, dnia ___ / ___ / ______

_____________________________________
czytelny podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI
1. Poniższym podpisem wyrażam zgodę na spłatę pożyczki na dotychczasowych zasadach.
2. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej
i nie wnoszę do niego uwag.

1) _______________________________________
czytelny podpis poręczyciela

2) ______________________________________
czytelny podpis poręczyciela

Potwierdzam, że niżej wymienione osoby pozostają w zatrudnieniu i mają zawarte umowy o pracę na czas:
1. Pani/Pan _________________________________________________  nieokreślony  określony do __ /__ /_______
2. Pani/Pan _________________________________________________  nieokreślony  określony do __ /__ /_______
Potwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy.

__________________________________________
pieczątka placówki, pieczątka i podpis pracodawcy

WYPEŁNIA PRACOWNIK DBFO (WPA)
1. Kwota zaciągniętej pożyczki: __________________ złotych
2. Zadłużenie Pani/Pana ___________________________________
na dzień _______________ wynosi __________________ złotych
_____________________________________________
pieczątka placówki, pieczątka i podpis pracownika WPA

DECYZJA nr ____ / ______ z dnia ___ / ___ / ______ REPREZENTANTA PRACODAWCÓW
w sprawie możliwości spłaty pożyczki na dotychczasowych zasadach
Uwzględniając wniosek Pani/Pana ______________________________________________________________________
wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody* na spłatę pożyczki na dotychczasowych zasadach
Uzasadnienie: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Uzgodniono z zakładową organizacją związkową

_________________________________________
pieczątka i podpis Reprezentanta Pracodawców

1)_______________________________________
pieczątka i podpis przedstawiciela związków zawodowych

* proszę zaznaczyć ☑ właściwy wybór

2)________________________________________
pieczątka i podpis przedstawiciela związków zawodowych

