CASA DE AJUTOR RECIPROC A EPISCOPIEI ORADIEI

Nr. ................/...................
Propun respectuos aprobarea unui
împrumut de ______________lei,
în _________rate lunare.
Secretar,

Suma aprobată:_________________
Perioada: _____________________
Preşedinte,

CERERE DE ÎMPRUMUT
-CONTRACT-

Subsemnatul(a)____________________________, angajat(ă) la ___________________________,
având funcţia de ____________________________, domiciliat(ă) în ________________________, str.
________________________Nr. ________, B.I./C.I. seria ___ nr. __________, mebru(ă) în Casa de Ajutor
Reciproc a Episcopiei Oradiei, vă rog să binevoiţi a-mi acorda un împrumut în sumă de __________lei (adică
....................................................), pe care îl asigur cu retribuţia mea şi pe care mă angajez să-l restitui în în
termen de ________luni, prin rate lunare, reţinute conform graficului stabilit de biroul C.A.R. Motivul
împrumutului ______________________.
Prin semnarea prezentei cererii, solicitantul şi giranţii săi, acceptă toate condiţiile împrumutului solicitat, aşa cum sunt
fixate de Biroul de Conducere al C.A.R., iar în caz de neplată a solicitantului, giranţii garantează plata ratelor rămase restante,
până la lichidarea împrumutului.

Se certifică faptul, că solicitantul _________________ Semnătura solicitantului
figurează în statul de plată de pe luna ________cu o
retribuţie netă de _______ lei, este membru C.A.R., i-a Data cererii:
fost reţinută cotizaţia lunară şi are/nu are popriri sau Ştampila parohiei
reţineri lunare pentru_________________________

…………………………..
.....………………………

Se certifică faptul, că girantul _________________ Subsemnatul _________________________ angajat la
figurează în statul de plată de pe luna ________cu o _________________, girez pentru suma de _______lei
retribuţie netă de _______ lei, este membru C.A.R., i-a Ştampila
Semnătura
fost reţinută cotizaţia lunară şi are/nu are popriri sau
reţineri lunare pentru_________________________
………………………….
Se certifică faptul, că girantul _________________ Subsemnatul _________________________ angajat la
figurează în statul de plată de pe luna ________cu o _________________, girez pentru suma de _______lei
retribuţie netă de _______ lei, este membru C.A.R., i-a Ştampila
Semnătura
fost reţinută cotizaţia lunară şi are/nu are popriri sau
reţineri lunare pentru_________________________
………………………….

Se certifică de către ______________________________ , corectitudinea datelor de mai sus, autenticitatea
semnăturilor solicitatantului şi ale giranţilor.
Data:
L.S.
.................................
Loc rezervat Biroului C.A.R. ↓
Suma de _______________lei, aprobată în ________rate, din luna________________
Dobânda pe anul 20____, în procent de ____%, în cuantum de _________ lei.
Total de plată (dobândă+ împrumut) _____________ lei
Suma plătită solicitantului : ___________________ lei
(în litere).......................................................................lei
Observaţii.............................................................................................

Contabil C.A.R. ,

