………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………….

Do Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo
–Pożyczkowej przy DBFO Ursynów m.st.
Warszawy

(nr placówki)

……………………………………………………………….……
(adres zamieszkania)

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW
I PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW
Proszę o skreślenie mnie z listy członków PKZP oraz:
1) Przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia na konto osobiste
(nazwa banku i nr konta) …………………………………………………………………………………………………………...
2) Zwrot wkładów w gotówce po potrąceniu zadłużenia.
3) Przekazanie moich wkładów na zadłużenie z tytułu pożyczki mieszkaniowej.
* zaznaczyć właściwe

………………………………………………

………………………………………………...

(data)

(podpis)

Stwierdzam na podstawie ksiąg PKZP, że stan wkładów wynosił ………..……………… zł.
Niespłacone zobowiązania ………..……………… zł.
……………………………………………
(księgowy PKZP)

……………..……………, dnia …………………

Pouczenie/Klauzula informacyjna Administratora Danych: Pani/Pana dane pozyskiwane są wyłącznie w zakresie wynikającym ze złożonego wniosku. Pełna
treść Klauzuli Informacyjnej znajduje się w siedzibie Administratora (DBFO Ursynów) oraz na stronie www.dbfo.ursynów.pl

………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………….

Do Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo
–Pożyczkowej przy DBFO Ursynów m.st.
Warszawy

(nr placówki)

……………………………………………………………….……
(adres zamieszkania)

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW
I PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW
Proszę o skreślenie mnie z listy członków PKZP oraz:
1) Przekazanie moich wkładów po potrąceniu zadłużenia na konto osobiste
(nazwa banku i nr konta) …………………………………………………………………………………………………………...
2) Zwrot wkładów w gotówce po potrąceniu zadłużenia.
3) Przekazanie moich wkładów na zadłużenie z tytułu pożyczki mieszkaniowej.
* zaznaczyć właściwe

………………………………………………

………………………………………………...

(data)

(podpis)

Stwierdzam na podstawie ksiąg PKZP, że stan wkładów wynosił ………..……………… zł.
Niespłacone zobowiązania ………..……………… zł.
……………………………………………
……………..……………, dnia …………………

(księgowy PKZP)

Pouczenie/Klauzula informacyjna Administratora Danych: Pani/Pana dane pozyskiwane są wyłącznie w zakresie wynikającym ze złożonego wniosku. Pełna
treść Klauzuli Informacyjnej znajduje się w siedzibie Administratora (DBFO Ursynów) oraz na stronie www.dbfo.ursynów.pl

DECYZJA ZARZĄDU PKZP

Zarząd PKZP na posiedzeniu w dniu .....................................................................................................................................................
postanowił skreślić z listy członków Pana/Panią .................................................................................................................................
wstrzymać dalsze potrącenia wkładów oraz po potrąceniu zadłużenia zł ............................................................................................
należne wkłady w kwocie zł ............................................................................... przekazać na rachunek wskazany lub wypłacić
w terminie do dnia .................................................................

……………………………………………………………………………………………
(podpisy członków Zarządu PKZP)

DECYZJA ZARZĄDU PKZP

Zarząd PKZP na posiedzeniu w dniu .....................................................................................................................................................
postanowił skreślić z listy członków Pana/Panią .................................................................................................................................
wstrzymać dalsze potrącenia wkładów oraz po potrąceniu zadłużenia zł ............................................................................................
należne wkłady w kwocie zł ............................................................................... przekazać na rachunek wskazany lub wypłacić
w terminie do dnia .................................................................

……………………………………………………………………………………………
(podpisy członków Zarządu PKZP)

