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W wykonywaniu mojego mandatu, ja Pan Chantal Lavisse Oficjalna sprawiedliwości
zaświadczyć, że komponuje ten dokument. Dokument ten został wykonany z powodu
polecenia między ludźmi, których cechy są zestawione
Kredytobiorca Pan Janusz Musta zgodzi się Pan Gabriel Martin kredytodawcy w celu
spełnienia warunków pożyczki. Pan Janusz Musta prawo do sumy 30.000 zł z
odsetkami w wysokości 2% rocznie, płatnej w ciągu 12 miesięcy od Maj 2016 roku.
30.000 zł zostanie spłacona w jednej racie w 2527,17 zł na 12 miesięcy, a ogólnym
interesem 325,99 zł i pełny zwrot 30.325,99 zł . Do ścisłego przestrzegania znaleźć w
następujących artykułach:
Artykuł I :
Pan Gabriel Martin zgadza się wierzyciel, po umowy kredytowej w formie pisemnej i
objawionej przez obie strony świadczenia kwotę 30.000 zł w następstwie
przeniesienia środków z Europejskiego prawa międzynarodowego a szczególnie w
egzekwowaniu Wspólnoty Europejskiej i na wszystkich kontynentach.

Artykuł II :
Gwarancje opłata za abonament do ubezpieczenia kredytu o wartości 330 zł i musi
być zapłacona przez Pan Janusz Musta po podpisaniu umowy pożyczki 30.000 zł
Niniejsza gwarancja dotyczy kredytu w razie nieprzewidzianych sytuacji, które mogą
uniemożliwić pełną spłatę długu.
Artykuł III:
Pan Janusz Musta otrzymać 30.000 zł są na konto IBAN : PL 87 2490 4162 9834 4194
1125 0948 po zapłaceniu 330 zł, ponieważ to są koszty ubezpieczenia.
Artykuł IV:
jeśli calowy zapłaceniu mają pełne pożyczka wszystkie formalności Pan Janusz
Musta zaprzecza otrzyma 30.000 zł, Bank jest dla zobowiązany do wpłacenia kaucji
kredytobiorcy
Artykuł V:
Pan Janusz Musta zobowiązuje sie do zapłaty długu ostatnia i z i interesami
związanymi standardów warunków ujawnionych.
Artykuł VI :
W przypadku nieposłuszeństwa do umowy, jest on uprawniony do obciążenia i
dalszego postępowania sądowego przez szlachetnych ludzi, że jesteśmy gotowi.
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