Warszawa, dnia........................................
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
ul. Hipoteczna 2
00-950 Warszawa

DEKLARACJA

Dla zabezpieczenia zwrotu do Kasy PoŜyczkowej Członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
poŜyczki nieoprocentowanej w wysokości:
zł......................... / słownie:................................................................................................../
otrzymujący poŜyczkę członek ZAiKSu...................................................................................
zamieszkały..............................................................................................................................
zobowiązują się do zwrotu w/w kwoty w ratach miesięcznych a zł........................................
począwszy od...........................................................................................................................
oraz Ŝyranci /członkowie ZAiKS-u/ ;
1. ........................................................ zam..............................................................................
2. ........................................................ zam..............................................................................

Otrzymujący poŜyczkę, ewentualnie Ŝyranci w razie niespłacenia terminowego, upowaŜniają
niniejszym Stowarzyszenie Autorów ZAiKS do potrącenia naleŜności ze swoich kont
autorskich.
Wystawca oraz Ŝyranci przyjmują do wiadomości, Ŝe w przypadku braku pokrycia na kontach
autorskich oraz odmowy spłacenia poŜyczki w drodze dobrowolnej, Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS skieruje sprawę na drogę postępowania cywilnego bez Ŝadnego protestu,
Ŝądając odsetek zwłoki i kosztów postępowania.

WYSTAWCA
.............................................

śYRANCI
1. ....................................................
2. .....................................................

Przyznaną poŜyczkę proszę o przekazanie:
- na konto bankowe (numer) ...............................................................................................
- do wypłaty w kasie ZAiKS (czek) ............................................

Załącznik do Regulaminu Kasy PoŜyczkowej Członkowskiej ZAiKS-u

Harmonogram spłaty poŜyczki udzielonej w dniu........................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
/data decyzji o udzieleniu poŜyczki/

w wysokości............................................................................................................

Zobowiązuję się do spłaty udzielonej mi poŜyczki w:
1/

12 równych miesięcznych ratach po ................................... złotych kaŜda.
Raty płatne są do ........................... dnia miesiąca, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym udzielono poŜyczki

lub
2/

następujących ratach......................................................................................
.......................................................................................................................
/wysokość rat ustalono indywidualnie/

Raty płatne są do .............................dnia miesiąca, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym udzielono poŜyczki.
lub
3/

......................................................................................................................
......................................................................................................................
i akceptuję niniejszy harmonogram spłat.

Podpis PoŜyczkobiorcy
......................................................

Załącznik do Regulaminu Kasy PoŜyczkowej Członków ZAiKSu

WZÓR PORĘCZENIA

Ja, .................................................................................................................
Oświadczam, Ŝe znany jest mi fakt zaciągnięcia przez Pana/Panią.......................
......................................................................... - poŜyczki z Kasy PoŜyczkowej
Członkowskiej ZAiKS-u w wysokości, wg regulaminu tej kasy.
Spłata poŜyczki została rozłoŜona na raty. Termin płatności ostatniej z rat
upływa ...................................................................................................................
Niniejszym poręczam zobowiązanie..........................................- PoŜyczkobiorcy.
W przypadku zwłoki PoŜyczkobiorcy w spłacie poŜyczki opisanej
powyŜej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jako PoŜyczkodawca moŜe zwrócić
się do poręczyciela - ..............................................................................................
imię i nazwisko

o spełnienie świadczenia, po uprzednim wezwaniu PoŜyczkobiorcy – do zapłaty.
WyraŜam zgodę na potrącanie zobowiązania wynikającego z poręczenia
z mojego konta autorskiego.

Podpis Poręczyciela
............................................

