
............................... ......................................
data przyjęcia wniosku              nr umowy

WNIOSEK
o udzielenie świadczenia

częściowo zwrotnego / całkowicie zwrotnego *
(* niepotrzebne skreślić)

                                                                                    Do Komisji Socjalno-Bytowej
                                                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej
                                                                                    w Lublinie

....................................................................................
imię i nazwisko

.....................................................................................
adres zamieszkania / telefon

......................................................................................
adres zakładu pracy / telefon

Uprzejmie proszę o udzielenie mi świadczenia w kwocie .................... zł

.......................................................................................................................................................
słownie złotych

które zobowiązuję się spłacić w ............ miesięcznych ratach.

................................................................
własnoręczny podpis i pieczątka

Stwierdza się, że .................................................................................................................................
opłaca składki na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej.

……………….................................................................
pieczęć i podpis Księgowego Lubelskiej Izby Lekarskiej



UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

Zawarta w dniu .....-.....-.......... w Lublinie pomiędzy Lubelską Izbą Lekarską, reprezentowaną przez 

Komisję Socjalno-Bytową Okręgowej Rady Lekarskiej w osobach:

1. .......................................................................        2. .......................................................................

zwanym dalej “Pożyczkodawcą”,

a ............................................................................................................................................................
imię i nazwisko

................................................................................  .............................................................................
adres zamieszkania adres zakładu pracy

zwanym dalej “Pożyczkobiorcą”.

§1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy świadczenia pieniężnego w wysokości:

.......................................................................................................................................................
kwota słownie

§2

Świadczenie podlega spłacie w ............ ratach miesięcznych: po ........... zł.

Termin spłaty - do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od ...................................................

§3

Świadczenie należy spłacać w Kasie Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie lub na przelewem na 

rachunek bankowy Izby nr ……………...…………………………………………………...

§4

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu

cywilnego.

§5

Ewentualne sprawy sporne na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy

w Lublinie.



§6

Wykonanie zobowiązania przez Pożyczkobiorcę poręczają:

1. .......................................................................................................................................................
nazwisko i imię, adres zamieszkania

.......................................................................................................................................................
adres zakładu pracy

...............................................
podpis poręczyciela i pieczątka

2. .......................................................................................................................................................
nazwisko i imię, adres zamieszkania

.......................................................................................................................................................
adres zakładu pracy

...............................................
podpis poręczyciela i pieczątka

Poręczyciele  oświadczają,  że  zobowiązują  się  solidarnie  względem  Pożyczkodawcy  wykonać 

zobowiązanie Pożyczkobiorcy na wypadek, gdyby ten zobowiązania swego nie wykonał.

Pożyczkobiorca                                                                        Pożyczkodawca

........................................................ 1. ...............................................................
data, podpis, pieczęć podpis i pieczęć

......................................................... 2. ...............................................................
PESEL podpis i pieczęć

Kwituję odbiór kwoty .................... zł.
.........................................................

data, podpis, pieczęć

Kwotę  świadczenia   ………………  zł  proszę  przesłać  na  rachunek  bankowy  w  Banku 

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

nr………………………………………………………………………………………………...

.........................................................
data, podpis, pieczęć


