….....................................................................................................................................RWP/RCH........................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Nr osobowy / Spółka

zam..........................................................................………………………...……PESEL

Do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej
Wniosek o udzielenie pożyczki ratalnej : długoterminowej, krótkoterminowej, w ramach wkładów.*)
Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie zł .................................(słownie zł……..…..…………………………………………
............................................), którą zobowiązuję się spłacić w .....................miesięcznych ratach ; przy najbliższej wypłacie :
przez potrącenie z mego wynagrodzenia za pracę , zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego – wypłacanego mi przez
Zakład Pracy lub przelewem na konto bankowe MPKZP.
Przyznaną pożyczkę proszę przekazać na konto osobiste (nazwa banku)………………………………………………………………...….

W przypadku skreślenia mnie z listy członków MPKZP, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów oraz przypadającego mi wynagrodzenia za pracę, jak
również zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego i pozostałych należności wynikających ze stosunku pracy – całego zadłużenia
wykazanego księgami MPKZP oraz upoważniam MPKZP do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy, kwoty równej temu zadłużeniu.
W przypadku braku potrącenia, zobowiązuję się natychmiast spłacić gotówką na konto bankowe MPKZP, całość lub części nie potrąconego świadczenia.

Proponuję jako poręczycieli:
1.Pan/Pani .............................................……...……..............................Nr osobowy / Spółka………………………….…….…………………
zam.…………………………………………………………………………………………………………….……………………....
2. Pan/Pani ............................................................................................Nr osobowy / Spółka……………………………………….…………..
zam.………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Dąbrowa Górnicza, dnia……………………

……………………………………

………………………………….…….……….

nr telefonu wnioskodawcy

czytelny podpis wnioskodawcy

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w wnioskodawcę wyrażamy zgodę, jako solidarnie współzobowiązani na
pokrycie należnej MPKZP kwoty z naszych wkładów, wynagrodzeń za pracę, pozostałych należności wynikających ze stosunku pracy oraz upoważniamy
MPKZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego naszego pracodawcy, kwoty równej temu zadłużeniu.

Podpisy poręczycieli :
1. .........................................................................
czytelny podpis poręczyciela

2. ………………………………………………..
czytelny podpis poręczyciela

Stwierdzam własnoręczność podpisów
poręczycieli wymienionych pod pkt 1 i 2

…….……………….…………………………………
podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej

ZAŚWIADCZENIE ZAKŁADU PRACY
Niniejszym stwierdzam, że:

STAN KONTA WNIOSKODAWCY:

wnioskodawca **)……………………….…………

wkład członkowski zł ………..…................................

1. poręczyciel **)………………………………..…

niespłacone zobowiązania zł .....................................
z poręczycielem, bez poręczyciela*)

2. poręczyciel **)………………………………..…
……………...…..
data

PK……………………

……………………………………………………..
pieczęć Spółki i podpis osoby uprawnionej

…………...…..
data

…………….………………..
podpis księgowego

DECYZJA ZARZĄDU MPKZP
Przyznano wnioskodawcy pożyczkę w kwocie zł .....................................(słownie: zł ..........................................................................................
płatną w ..................... ratach, dnia ……………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
podpisy Zarządu MPKZP

Pożyczkę w kwocie ………………………

Zaksięgowano dnia ………………..…....... WB / …………..….

wpłacono przelewem na konto osobiste dnia ……………………..
…………………………………………
podpis wypłacającego

……………………………………………
podpis księgowego

*) niepotrzebne skreślić
* *) wpisać odpowiednio : jest pracownikiem stałym, w okresie próbnym, w okresie wypowiedzenia

