________________________________________PESEL _________________
/Nazwisko i imię wnioskodawcy/
_______________________________________________________________________________
/Adres zamieszkania: kod pocztowy-miasto-ulica-nr domu-nr mieszkania/
_________________________________________
/Miejsce pracy - pieczęć zakładu pracy/

Międzyzakładowa PKZP

przy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI *(DŁUGOTERMINOWEJ; UZUPEŁNIAJĄCEJ; CHWILÓWKI)
Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie zł. ___________________ słownie : ____________________________________,
którą zobowiązuję się spłacić w _______ miesięcznych ratach, przez potrącanie z wynagrodzenia, świadczenia chorobowego
wypłacanego mi przez Zakład Pracy .
W przypadku skreślenia mnie z listy członków MPKZP, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów i przypadającego
mi wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego całego zadłużenia wykazanego księgami MPKZP oraz
upoważniam MPKZP do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.
Oświadczam, że mój średni miesięczny zarobek NETTO w ostatnich trzech miesiącach wyniósł zł. _______________
Proponuję jako Poręczycieli :
1/ Pan/i/ _________________________________________ zam. ________________________________________________
2/ Pan/i/ _________________________________________ zam. ________________________________________________
Przyznaną pożyczkę proszę przelać na konto w Banku : _______________________________________
nr _________________________________________________ ; wypłacić gotówką .
Kraków, dnia _________________

_____________________________
/czytelny podpis wnioskodawcy/
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w.wym. Pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę jako
solidarnie współzobowiązani, na pokrycie należnej MPKZP kwoty z naszych wkładów i wynagrodzeń za pracę oraz
upoważniamy Zarząd MPKZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego pracodawcy kwoty równej
temu zadłużeniu.
Czytelne podpisy Poręczycieli :
Stwierdzam własnoręczność podpisów Wnioskodawcy
i

Poręczycieli

wymienionych w poz. 1/ i 2

1/ ___________________________________
2/ ___________________________________

_________________________________
/podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej

ZAŚWIADCZENIE

*niepotrzebne skreślić

Niniejszym stwierdzam, że* /wypełnia Pracodawca/:

Na podstawie ksiąg rachunkowych MPKZP stwierdzam następujący
stan konta wnioskodawcy :

Wnioskodawca* ____________________________________

wkłady

1/ poręczyciel* ____________________________________

nie spłacone zobowiązania

1/

zł. _____________________

2/ poręczyciel * _____________________________________

nie spłacone zobowiązania 2/

zł. _____________________

______________
Data

_____________________________________
/podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej/

________________
Data

zł. ____________________

_____________________________
/ księgowy MPKZP/

Decyzją Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie przyznano Wnioskodawcy pożyczkę ** długoterminową ; uzupełniającą ; chwilówkę

w kwocie zł.

____________________________ s łownie zł. : ____________________________________________ płatną w ____________ ratach

poczynając od __________________________ 20______ r.
Kraków, dnia ______________________
Adnotacje Zarządu :

_______________________________________________
/podpisy członków Zarządu MPKZP/

1/ zmiana ilości rat z powodu braku możliwości potrącania z wynagrodzenia rat w proponowanej wysokości
2/ obniżenie wysokości Pożyczki z powodu braku zdolności płatniczej Wnioskodawcy

Pożyczkę w kwocie zł. ___________________ słownie zł. ________________________________________________ wypłacono : __________________
Zaksięgowano dnia ______________________________ dowód księgowy ____________________ Podpis księgowego __________________________
* Wpisać odpowiednio przy Wnioskodawcy i Poręczycielach
** niepotrzebne skreślić
 jest pracownikiem stałym
 zatrudniony na czas określony do dnia ____________
 w okresie wypowiedzenia

