Załącznik nr 3

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z MPKZP1
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko i imię
PESEL
……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa placówki
Stanowisko

……………………………..
Pieczęć zakładu pracy

Numer rachunku bankowego:

Proszę o udzielenie mi pożyczki ratalnej długoterminowej*, krótkoterminowej (tzw. chwilówki)* w kwocie ……...………...… zł
(słownie……………………………………………..…………………), którą zobowiązuję się spłacić w ..…..… ratach miesięcznych, w dniu wypłaty
wynagrodzenia, przez potrącenie z wynagrodzenia/zasiłku wypłacanego mi przez pracodawcę, począwszy od ……….……………………………... .

W przypadku skreślenia mnie z listy członków MPKZP na mój wniosek, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów całego
mojego zadłużenia wykazanego księgami MPKZP. W przypadku braku możliwości pokrycia całego zadłużenia wkładami
zobowiązuję się do jego spłaty w terminie 30 dni od daty skreślenia (§10 pkt. 7 Statutu MPKZP).
W przypadku skreślenia mnie z listy członków MPKZP nie związanego z przejściem na emeryturę lub rentę wyrażam zgodę na
pokrycie z moich wkładów członkowskich całości zadłużenia wykazanego księgami MPKZP. W przypadku braku środków na spłatę
całego zadłużenia wkładami zobowiązuję się do spłaty zadłużenia ratalnie na dotychczasowych warunkach indywidualnie w kasie
DBFO-Wola m.st. Warszawy lub na rachunek bankowy MPKZP (§10 pkt. 6 Statutu MPKZP).
Informacja o wynagrodzeniu i potrąceniach z wynagrodzenia netto wnioskodawcy:
………………………………………
(Wynagrodzenie netto)

…………………………………….………………………….………………………
(Potrącenia z wynagrodzenia netto – np. zajęcie komornicze, raty pożyczek, itp.)

…………………………………………………………..
(Poświadczenie przez pracownika WPU2)

Proponuję jako poręczycieli następujących członków MPKZP:

1.

……………………………………………………………………….………………………….........................................................................
Imię i nazwisko poręczyciela, adres zamieszkania

2.

……………………………………………………………………….………………………….........................................................................
Imię i nazwisko poręczyciela, adres zamieszkania

Warszawa, dnia …...................................... r.

……………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wnioskodawcę - pożyczkobiorcę, jako solidarnie
współzobowiązana/y, wyrażam zgodę i upoważniam MPKZP do bezpośredniego potrącenia z moich wkładów członkowskich,
wynagrodzenia za pracę oraz zasiłków otrzymywanych od pracodawcy, kwoty równej zadłużeniu, na pokrycie zadłużenia
wnioskodawcy - pożyczkobiorcy należnego MPKZP.
1) ………………………………………………….
Podpis poręczyciela
2) ………………………………………………….
Podpis poręczyciela
…………..………………………………………………………………………………………
Podpis upoważnionej osoby stwierdzającej własnoręczność powyższych podpisów
1
2

MPKZP – Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy DBFO-Wola m.st. Warszawy
WPU – Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych w DBFO-Wola m.st. Warszawy

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym stwierdzam, że:
Wnioskodawca jest zatrudniony na
umowę na czas nieokreślony, czas określony* do dn. ………...…...…….

Na podstawie ksiąg MPKZP stwierdzam następujący stan
konta wnioskodawcy:
Wkłady członkowskie ……………………..……….…. zł

1. Poręczyciel umowę na czas nieokreślony, emeryt/rencista*
.
2. Poręczyciel umowę na czas nieokreślony, emeryt/rencista*

Zadłużenie …………….……..…………………….….. zł

.......................
(data)

……………………………………………………………….
(data i podpis księgowego MPKZP)

...............................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

DECYZJA ZARZĄDU
Decyzją Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przyznano wnioskodawcy pożyczkę ratalną długoterminową*) krótkoterminową*)
w kwocie zł ....................................... słownie zł: .................................................................................................................................................................
płatną w ................... ratach począwszy od dnia ............................................ r.
Warszawa., dnia …...................................... r.

Nie przyznano pożyczki, wniosek odrzucono*....................................................................................................................................................
Podpisy Zarządu MPKZP: 1) .………………, 2) …………………., 3) …………………,

Pożyczkę zł .............................. (słownie zł ...............................................................................) w gotówce otrzymałam/em dnia ……………………….
Podpis otrzymującego ……………………………………………….

Zaksięgowano dnia………………………………….

Zapłacono Dw. Nr …………………….…….…..….……….

Dw. ……………………………………...………….

Podpis wypłacającego………….………...….……...……….

Podpis księgowego………………………………….

Cechy dowodu osobistego……………..…….………..……..

_______________________________
*) niepotrzebne skreślić

