
Załącznik nr 9 do Regulaminu 
Poręczyciele (wypełnić drukowanymi literami) 

 

1. Nazwisko i Imię ................................................................................................................................................. 

Nr PESEL ............................................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny..…………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku zalegania przez pożyczkobiorcę płatności rat oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z mojego 
wynagrodzenia zaległości zgodnie z treścią Regulaminu.  

Oświadczam, że nie zalegam z terminowością płatności rat pożyczki * 
 
 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

czytelny podpis poręczyciela 

 
 
 
..............................................................         ......................................................................................... 
 pieczątka nagłówkowa pracodawcy                Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczyciela,   
                   podpis, pieczątka imienna potwierdzającego 

 
     

2. Nazwisko i Imię ................................................................................................................................................. 

Nr PESEL............................................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny..…………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku zalegania przez pożyczkobiorcę płatności rat oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z mojego 
wynagrodzenia zaległości zgodnie z treścią Regulaminu.  

Oświadczam, że nie zalegam z terminowością płatności rat pożyczki * 

 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

czytelny podpis poręczyciela 

 
 
 
..............................................................         ......................................................................................... 
 pieczątka nagłówkowa pracodawcy                Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczyciela,   
                   podpis, pieczątka imienna potwierdzającego 

   
  
 

…………………………………………………………………………………………………................................................................................ 
czytelny podpis pożyczkobiorcy (imię i nazwisko) 

 
 
 
 
 ………........................   ............................... 
 Główny Księgowy CUI  Dyrektor CUI 
 

 
* Dotyczy jeżeli poręczyciel jest pożyczkobiorcą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Załącznik nr 9 do Regulaminu 

Poręczyciele (wypełnić drukowanymi literami) 

 

1. Nazwisko i Imię: ............................................................................................................................................... 

Nr PESEL: .......................................................................................................................................................... 

Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku zalegania przez pożyczkobiorcę płatności rat oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z mojego 
wynagrodzenia zaległości zgodnie z treścią Regulaminu.  

Oświadczam, że nie zalegam z terminowością płatności rat pożyczki * 

 
 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

czytelny podpis poręczyciela  

 
 
 
..............................................................       ......................................................................................... 
 Pieczątka nagłówkowa pracodawcy    Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczyciela  
     podpis, pieczątka imienna potwierdzającego 

 
     

2. Nazwisko i Imię ............................................................................................................................................... 

Nr PESEL .......................................................................................................................................................... 

Adres korespondencyjny …………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku zalegania przez pożyczkobiorcę płatności rat oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z mojego 
wynagrodzenia zaległości zgodnie z treścią Regulaminu.  

Oświadczam, że nie zalegam z terminowością płatności rat pożyczki *. 
 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

czytelny Podpis poręczyciela 

 
 
 
..............................................................         ......................................................................................... 
 pieczątka nagłówkowa pracodawcy                Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczyciela,   
                   podpis, pieczątka imienna potwierdzającego 

  
   
 

…………………………………………………………………………………………………................................................................................ 
czytelny podpis pożyczkobiorcy (imię i nazwisko) 

 
 
 
 
 ......................................   ............................... 
 Główny Księgowy CUI  Dyrektor CUI 

 
* Dotyczy jeżeli poręczyciel jest pożyczkobiorcą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 


