KOMISJA
Socjalno - Bytowa

WNIOSEK

o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

1. Imię i nazwisko

..........................................................................................,

2. Miejsce pracy

...........................................................................................,

3. Miejsce zamieszkania

..........................................................................................,

4. Telefon kontaktowy

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

Zwracam się z prośbą o udzielenie pożyczki z Funduszu Socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach w wysokości ............................. (słownie: .......................................................... 00/100),
którą zobowiązuję się spłacić w ............... ratach wraz z naliczonymi odsetkami.

Poniżej składam dane dwóch osób, które poręczą spłatę zaciągniętej przeze mnie pożyczki:

1. .................................................................................. zamieszkała/y w .....................
........................................... przy ul. .............................................................................

2. .................................................................................. zamieszkała/y w .........................
.......................................... przy ul. ..............................................................................

Do niniejszego wniosku załączam:

1. oświadczenie mojego małżonka/ mojej małżonki ..........................................................
o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przeze mnie pożyczki.

2. oświadczenia małżonków poręczycieli o wyrażeniu zgody na udzielenie poręczenia

Katowice ...................................

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

data

czytelny podpis i pieczątka pożyczkobiorcy

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jako małżonek (małżonka) wnioskodawcy wyrażam zgodę na
zaciągnięcie przez mojego męża/moją żonę pożyczki zgodnie z wnioskiem przedstawionym.
_____________________

___________________

(imię i nazwisko)

(dowód tożsamości)

___________________
(podpis)

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jako małżonek (małżonka) Poręczyciela
...................................................................... wyrażam zgodę na poręczenie przez mojego
(imię i nazwisko)

męża/moją żonę spłaty pożyczki zgodnie z wnioskiem przedstawionym do kwoty nie
przekraczającej 40.000 zł (czterdzieści tys. zł).
W przypadku nie spłacenia należności w terminie wynikającym z umowy pożyczki odpowiadam
solidarnie z małżonkiem (małżonką).

______________________
(imię i nazwisko)

___________________
(dowód tożsamości)

_____________________
(podpis)

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jako małżonek (małżonka) Poręczyciela
...................................................................... wyrażam zgodę na poręczenie przez mojego
(imię i nazwisko)

męża/moją żonę spłaty pożyczki zgodnie z wnioskiem przedstawionym do kwoty nie
przekraczającej 40.000 zł (czterdzieści tys. zł).
W przypadku nie spłacenia należności w terminie wynikającym z umowy pożyczki odpowiadam
solidarnie z małżonkiem (małżonką).
______________________
(imię i nazwisko)

___________________
(dowód tożsamości)

_____________________
(podpis)

UWAGA
PORĘCZYCIELAMI - zgodnie z regulaminem i zasadami przyznawania pożyczek pieniężnych
mogą być wyłącznie członkowie Izby lub pracownicy Biura ŚIL (w liczbie dwóch osób).
Do udzielenia pożyczki oraz do jej poręczenia potrzebna jest pisemna zgoda małżonka
Pożyczkobiorcy oraz małżonków poręczycieli. Wymogu uzyskania zgody nie stosuje się gdy kwota
pożyczki nie przekracza 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz gdy
małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową.

UMOWA POŻYCZKI
z funduszu ŚIL

zawarta w dniu ............................... w Katowicach
pomiędzy:

1. _______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby otrzymującej pożyczkę, data urodzenia)

zwaną/ym dalej „Pożyczkobiorcą” a

2. Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a należycie reprezentowaną przez:
a) Tadeusza Urbana - Prezesa ORL,
b) Jana Cieślickiego - Skarbnika ORL,
zwaną dalej „Pożyczkodawcą ”
§1

1. Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy z dnia .................................. udziela pożyczkę
w kwocie: ..........................PLN słownie:........................................................................................),
która podlega spłacie w ratach miesięcznych, na okres od dnia przekazania kwoty
pożyczki na konto pożyczkobiorcy do dnia ……………… .

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się ją zwrócić w terminach określonych treścią niniejszej umowy.
3. Pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać kwotę udzielonej pożyczki określonej w ust. 1
na konto Pożyczkobiorcy znajdujące się w Banku ..............................................................
nr ..........................................................................................................
§2

1. Oprocentowanie pożyczki ustala się na wysokości ______% w skali roku.
2. Spłata pożyczki nastąpi w .............. (podać ile rat) miesięcznych ratach w wysokości
.....................PLN każda (odsetki potrącane są w pierwszej kolejności).

3. Miesięczne raty, o których mowa w ust. 3 Pożyczkobiorca zapłaci na rzecz
Pożyczkodawcy do 10 - go dnia każdego miesiąca począwszy od dnia …………………….
§3
Zabezpieczenie kwoty udzielonej pożyczki stanowi:
a). poręczenie według prawa cywilnego kwoty kapitału, odsetek i kosztów przez niżej
wymienione osoby:

1. ............................................................................,
2. ............................................................................,

§4

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać pożyczkę począwszy od następnego miesiąca po dacie
pobrania kwoty pożyczki, Pożyczkobiorca dokona wpłat na konto Pożyczkodawcy:
PKO BP S.A. I O/Katowice 69 1020 2313 0000 3202 0024 0275 do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przyznaną pożyczkę spłacić w całości:
- * indywidualnie,
- ** zakład pracy tj. ..............................................................................................................
(nazwa i adres)

* niepotrzebne skreślić
3. W przypadku zmiany miejsca pracy Pożyczkobiorcy poza obszarem działania
zwrot pożyczki staje się natychmiast wymagalny.

Pożyczkodawcy

§5
Od niespłaconych w terminie rat pożyczki wraz z odsetkami, naliczane będą odsetki w wysokości
połowy odsetek ustawowych, liczone od dnia opóźnienia w zapłacie do dnia zapłaty.
§6
Wygaśnięcie umowy pożyczki następuje po spłacie kwoty pożyczki wraz z odsetkami i po spełnieniu
umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego
§8
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony postanawiają
poddać pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Pożyczkodawcy.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

_______________________________
Pożyczkobiorca

___________________________________
Pożyczkodawca

UMOWA POŻYCZKI
z funduszu ŚIL

zawarta w dniu ............................... w Katowicach
pomiędzy:

1. _________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby otrzymującej pożyczkę, data urodzenia)

zwaną/ym dalej „Pożyczkobiorcą” a

2. Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a należycie reprezentowaną przez:
a)
Tadeusza Urbana
- Prezesa ORL,
b)

Jana Cieślickiego

- Skarbnika ORL, zwaną dalej

„Pożyczkodawcą”
§1

4. Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy z dnia .................................. udziela pożyczkę
w

kwocie:

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

PLN

słownie:.........................................................................),

która podlega spłacie w ratach miesięcznych, na okres od dnia przekazania kwoty
pożyczki na konto pożyczkobiorcy do dnia ……………… .

5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się ją zwrócić w terminach określonych treścią niniejszej umowy.
6. Pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać kwotę udzielonej pożyczki określonej w ust. 1
na konto Pożyczkobiorcy znajdujące się w Banku ..............................................................
nr ..........................................................................................................
§2

4. Oprocentowanie pożyczki ustala się na wysokości ______% w skali roku.
5. Spłata pożyczki nastąpi w .............. (podać ile rat) miesięcznych ratach w wysokości .......................
PLN każda (odsetki potrącane są w pierwszej kolejności).

6. Miesięczne raty, o których mowa w ust. 3 Pożyczkobiorca zapłaci na rzecz
Pożyczkodawcy do 10 - go dnia każdego miesiąca począwszy od dnia …………………….
§3
Zabezpieczenie kwoty udzielonej pożyczki stanowi:
a). poręczenie według prawa cywilnego kwoty kapitału, odsetek i kosztów przez niżej
wymienione osoby:

1. ............................................................................,
2. ............................................................................,

§4

4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać pożyczkę począwszy od następnego miesiąca po dacie
pobrania kwoty pożyczki, Pożyczkobiorca dokona wpłat na konto Pożyczkodawcy:
PKO BP S.A. I O/Katowice 69 1020 2313 0000 3202 0024 0275 do 10 dnia każdego miesiąca.

5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przyznaną pożyczkę spłacić w całości:
- * indywidualnie,
- ** zakład pracy tj. ..............................................................................................................
(nazwa i adres)

* niepotrzebne skreślić
6. W przypadku zmiany miejsca pracy Pożyczkobiorcy poza obszarem działania
zwrot pożyczki staje się natychmiast wymagalny.

Pożyczkodawcy

§5
Od niespłaconych w terminie rat pożyczki wraz z odsetkami, naliczane będą odsetki w wysokości
połowy odsetek ustawowych, liczone od dnia opóźnienia w zapłacie do dnia zapłaty.
§6
Wygaśnięcie umowy pożyczki następuje po spłacie kwoty pożyczki wraz z odsetkami i po spełnieniu
umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego
§8
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony postanawiają
poddać pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Pożyczkodawcy.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

_______________________________
Pożyczkobiorca

___________________________________
Pożyczkodawca

UMOWA PORĘCZENIA
Zawarta dnia .......................... r. pomiędzy:
1. Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a reprezentowaną przez:

a) Tadeusza Urbana

- Prezesa ORL,

b) Jana Cieślickiego

- Skarbnika ORL,

a
„Poręczycielami”
a).............................................................................................................................................,
(imię i nazwisko, adres poręczyciela)

b).............................................................................................................................................,
(imię i nazwisko, adres poręczyciela)

o treści następującej:
§1
Niniejszym Poręczyciele udzielają solidarnie poręczenia umowy pożyczki z dnia __________________
udzielonej Panu /i/ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia pożyczkobiorcy)

w kwocie _____________ PLN (słownie: ________________________________________ ) wraz
z odsetkami i kosztami istniejącymi zarówno w dacie udzielenia poręczenia jak i mogącymi powstać
w przyszłości z tytułu pożyczki przyznanej przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach .
§2
W ramach udzielonego poręczenia Poręczyciele zobowiązują się solidarnie spłacić pożyczkę wraz
z odsetkami i kosztami w przypadku gdyby Pożyczkobiorca nie spłacił rat spłaty zgodnie z zasadami
określonymi w umowie pożyczki z dnia __________
§3

1. Poręczyciele oświadczają, że zobowiązania z tytułu niniejszego poręczenia wykonają niezwłocznie
po zawiadomieniu ich przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach o braku zapłaty ze strony
pożyczkobiorcy. Zawiadomienie będzie zawierało oznaczenie kwoty niespłaconej pożyczki wraz
z wezwaniem do jej zapłaty.

2. Śląska Izba Lekarska w Katowicach zastrzega sobie prawo wyznaczenia w wezwaniu terminu
w którym oczekiwać będzie zapłaty, w braku wyznaczenia takiego terminu Poręczyciele
zobowiązani są spłacić kwotę pożyczki niezwłocznie po otrzymaniu wezwania.
§4
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.
§5
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony postanawiają
poddać pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Pożyczkodawcy.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

1.

Pan /i/ _____________________________________________,

imiona rodziców ___________________________________________,
data i miejsce urodzenia ____________________________________,
dowód osobisty nr i seria ___________________________________,
wydany dnia _____________________________________________,
przez ___________________________________________________
_____________________
Czytelny podpis

i pieczątka poręczyciela
2.

Pan /i/ _____________________________________________,

imiona rodziców ___________________________________________,
data i miejsce urodzenia _____________________________________,
dowód osobisty nr i seria ____________________________________,
wydany dnia ______________________________________________,
przez ____________________________________________________

_____________________
Czytelny podpis

i pieczątka poręczyciela

UMOWA PORĘCZENIA
Zawarta dnia .......................... r. pomiędzy:

1. Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a reprezentowaną przez:

a) Tadeusza Urbana

- Prezesa ORL,

b) Jana Cieślickiego

- Skarbnika ORL,

a
„Poręczycielami”
a).............................................................................................................................................,
(imię i nazwisko, adres poręczyciela)

b).............................................................................................................................................,
(imię i nazwisko, adres poręczyciela)

o treści następującej:
§1
Niniejszym Poręczyciele udzielają solidarnie poręczenia umowy pożyczki z dnia __________
udzielonej

Panu

/i/

____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia pożyczkobiorcy)

w kwocie _____________ PLN (słownie: ________________________________________ ) wraz
z odsetkami i kosztami istniejącymi zarówno w dacie udzielenia poręczenia jak i mogącymi powstać
w przyszłości z tytułu pożyczki przyznanej przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach.
§2
W ramach udzielonego poręczenia Poręczyciele zobowiązują się solidarnie spłacić pożyczkę wraz
z odsetkami i kosztami w przypadku gdyby Pożyczkobiorca nie spłacił rat spłaty zgodnie z zasadami
określonymi w umowie pożyczki z dnia __________
§3
1. Poręczyciele oświadczają, że zobowiązania z tytułu niniejszego poręczenia wykonają niezwłocznie
po zawiadomieniu ich przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach o braku zapłaty ze strony
pożyczkobiorcy. Zawiadomienie będzie zawierało oznaczenie kwoty niespłaconej pożyczki wraz
z wezwaniem do jej zapłaty.
2. Śląska Izba Lekarska w Katowicach zastrzega sobie prawo wyznaczenia w wezwaniu terminu
w którym oczekiwać będzie zapłaty, w braku wyznaczenia takiego terminu Poręczyciele zobowiązani
są spłacić kwotę pożyczki niezwłocznie po otrzymaniu wezwania.
§4
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.
§5
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony postanawiają
poddać pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Pożyczkodawcy.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

1.

Pan /i/ _____________________________________________,

imiona rodziców ___________________________________________,
data i miejsce urodzenia ____________________________________,
dowód osobisty nr i seria ___________________________________,
wydany dnia _____________________________________________,
przez ____________________________________________________
_____________________
Czytelny podpis

i pieczątka poręczyciela
2.

Pan /i/ _____________________________________________,

imiona rodziców ___________________________________________,
data i miejsce urodzenia _____________________________________,
dowód osobisty nr i seria ____________________________________,
wydany dnia ______________________________________________,
przez ____________________________________________________
_____________________
Czytelny podpis

i pieczątka poręczyciela

ZAŚWIADCZENIE
ZAKŁADU PRACY O ZATRUDNIENIU

Pan /i/ .....................................................................................................................................
jest zatrudniony /a/ w ............................................................................................................
od dnia ................................

Pieczątka zakładu pracy

Podpis osoby upoważnionej

Kwota
udzielonej
pożyczki

Wysokość
oprocentowania
wypłaconej kwoty

2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
6.000
6.000
6.000
7.000
7.000
7.000
8.000
8.000
8.000
9.000
9.000
9.000
10.000
10.000
10.000
11.000
11.000
11.000
12.000
12.000
12.000
13.000
13.000
13.000
14.000
14.000
14.000
15.000
15.000
15.000
20.000
20.000
20.000
30.000
30.000
30.000
40.000
40.000
40.000

2%
3%
4%
2%
3%
4%
2%
3%
4%
2%
3%
4%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
2%
4%
6%

Kwota do spłaty
wraz z odsetkami
2.040
2.060
2.080
3.060
3.090
3.120
4.080
4.120
4.160
5.100
5.150
5.200
6.120
6.240
6.360
7.140
7.280
7.420
8.160
8.320
8.480
9.180
9.360
9.540
10.200
10.400
10.600
11.220
11.440
11.660
12.240
12.480
12.720
13.260
13.520
13.780
14.280
14.560
14.840
15.300
15.600
15.900
20.400
20.800
21.200
30.600
31.200
31.800
40.800
41.600
42.400

Okres spłaty
w miesiącach
12
18
24
12
18
24
12
18
24
12
18
24
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36
12
24
36

Wysokość raty
12x170
17x114, 1x122
23x87, 1x79
12x255
17x172, 1x166
24x130
12x340
17x229, 1x227
23x173, 1x181
12x425
17x286, 1x238
23x217, 1x209
12x510
24x260
35x177, 1x165
12x595
23x303, 1x311
35x206, 1x210
12x680
23x347, 1x339
35x236, 1x220
12x765
24x390
36x265
12x850
23x433, 1x441
35x294, 1x310
12x935
23x477, 1x469
35x324, 1x320
12x1.020
24x520
35x353, 1x365
12x1.105
23x563, 1x571
35x383, 1x375
12x1.190
23x607, 1x599
35x412, 1x420
12x1.275
24x650
35x442, 1x430
12x1.700
1x859, 23x867
1x585, 35x589
12x2.550
24x1.300
35x883, 1x895
12x3.400
1x1.741, 23x1.733
1x1.170, 35x1.178

