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W razie nieuregulowania we właściwym terminie zaciągniętej przez
pożyczki, zobowiązujemy się jako solidarni poręczyciele do pokrycia
należnej Kasie kwoty i wyrażam zgodę na potrącenie tej kwoty z naszych wkładów
oszczędnościowych oraz naszego uposażenia i wszelkich przysługujących należności, również w
przypadku otrzymania uposażenia (wynagrodzenia, odprawy) w innym miejscu pracy (służby).
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