Zał. nr 5

PODANIE
O UDZIELENIE POŻYCZKI NA:
a) uzupełnienie wkładu własnego na zakup mieszkania hipotecznego lub spółdzielczego
w budynku wielorodzinnym,
b) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego,
c) wykupienie na własność mieszkania kwaterunkowego lub spółdzielczego,
d) remont kapitalny mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Nazwisko i imię ...........................................................................................................................
Adres zamieszkania ......................................................................................................................
Zakład / Pracownia / Dział ...........................................................................................................
Stanowisko ..................................................... tel. ................................................
w IMD i K PAN pracuję od dnia ..........................................................................
Potwierdzenie Działu Spraw Osobowych o zatrudnieniu w IMD i K PAN oraz sprawdzenie
pod względem formalnym:
.......................................................................................................................................................

.................................
(podpis pracownika Dz. S. O.)

Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie ...................... zł z terminem zwrotu ............ lat na:
uzupełnienie wkładu własnego na zakup mieszkania hipotecznego lub spółdzielczego
budynku

wielorodzinnym*),

jednorodzinnego*),

uzupełnienie

wykupienie

na

wkładu

własność

własnego

mieszkania

na

w

budowę

domu

kwaterunkowego

lub

spółdzielczego*), remont kapitalny mieszkania lub domu jednorodzinnego*).

Informacja dotycząca obecnej sytuacji mieszkaniowej osoby występującej o pożyczkę:
Status prawny zajmowanego lokalu: a) kwaterunkowe*, b) zakładowe*, c) spółdzielcze*,
d) własne*,
Imię i nazwisko osoby będącej głównym najemcą*, głównym lokatorem*, właścicielem*
.......................................................................................................................................................

Warszawa, dnia .............................

............................................
(podpis Wnioskodawcy)

Do podania należy dołączyć:
1. Zaświadczenie ze spółdzielni, terenowego organu administracji państwowej lub zakładu
pracy, które powinno zawierać następujące dane: powierzchnię użytkową i kosztorysową
wartości mieszkania, wymagany wkład własny, termin otrzymania mieszkania oraz
wysokość wkładu wniesionego przez wnioskodawcę (dot. a, b, c).
2. Decyzję zezwalającą na budowę, kosztorys, wartość wkładu własnego tj. potwierdzony,
przez osobę uprawnioną, stan zaawansowania robót (dot. b).
3. Akt notarialny kupna mieszkania (dot. c).
4. Wstępny kosztorys planowanych robót potwierdzonych przez wykonawcę; rachunki
dotyczące poniesionych kosztów remontu (dot. d).
* - właściwe podkreślić
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Opinia ZKŚS:
Przyznać (nie przyznać)* pożyczkę w wysokości ........................... zł, oprocentowaną ........ %
w stosunku rocznym.
Uzasadnienie (w razie odmowy) ..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Warszawa, dnia ........................

................................................................................
(podpisy członków Komisji)

Opinia Głównego Księgowego:
Przyznać (nie przyznać)* pożyczkę w wysokości ........................... zł, oprocentowaną ........ %
w stosunku rocznym.

Warszawa, dnia .........................

............................................
(podpis Głównego Księgowego)

Decyzja Dyrektora IMD i K PAN:
Przyznaję (nie przyznaję)*Panu (Pani) ........................................................................................
pożyczkę w wysokości ............................... zł, oprocentowaną ........... % w stosunku rocznym.

Warszawa, dnia .........................

............................................
(podpis Dyrektora Instytutu)

* niepotrzebne skreślić
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