Druk nr 3 do statutu MKZP przy CUW w Rybniku

Nazwisko i imię ............................................................

PESEL

Adres zamieszkania ..............................................................................................................................
Emeryt:

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Pracownik: (skrót jednostki) ............................

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z MKZP PRZY CUW
Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie ......................... zł, słownie zł: ............................................
Pożyczkę spłacę w ........................... miesięcznych ratach poprzez (należy zaznaczyć właściwą opcję):
 potrącanie z wynagrodzenia za pracę (w tym chorobowego) i z zasiłków z ubezpieczenia
społecznego wypłaconego mi przez pracodawcę, począwszy od miesiąca ................... 20 .... roku
 samodzielne wpłaty na rachunek bankowy MKZP.
W przypadku skreślenia mnie z listy członków MKZP wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów
i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę (w tym chorobowego), zasiłków z ubezpieczenia
społecznego oraz z wszystkich przysługujących mi należności od każdego pracodawcy całego
zadłużenia wykazanego w księgach MKZP. Jednocześnie upoważniam MKZP do bezpośredniego
podjęcia u każdego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.
Jako poręczycieli proponuję:
1. Imię i nazwisko ................................................................. PESEL ...............................................
2. Imię i nazwisko ................................................................. PESEL ...............................................
Pożyczkę proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze:
2 2

3 3 3 3

3 3 2 2

..............................................
data

2 2 2 2

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

..............................................
własnoręczny podpis

----------------------------------------------------------------------------Nazwisko i imię .................................................................................. PESEL .....................................................
Emeryt:

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Pracownik: (skrót jednostki) ...........................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonanie przez pracodawcę potrąceń pożyczki
z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
z mojego wynagrodzenia za pracę (w tym chorobowego) i z zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Potrąceń proszę dokonać w ………………… ratach od m-ca ………………………… do m-ca ………………………
w kwocie …………………… miesięcznie.
..............................................
data

..............................................
własnoręczny podpis

Wypełniają poręczyciele:
Ja, niżej podpisany:
1. Poręczyciel 1 – Imię i nazwisko ............................................................... , PESEL .........................................
adres zamieszkania........................................................................................................................................
2. Poręczyciel 2 – Imię i nazwisko ............................................................... , PESEL .........................................
adres zamieszkania........................................................................................................................................
zobowiązuję się względem MKZP dokonać spłaty pożyczki, jeżeli wnioskodawca (imię i nazwisko) ......................
..................................................... nie ureguluje pozostającej do zwrotu kwoty pożyczki.
W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wnioskodawcę, wyrażam
zgodę, jako solidarnie zobowiązany, na pokrycie i tym samym potrącenie niespłaconej kwoty z wkładów
i z wynagrodzeń za pracę (w tym chorobowego) oraz z zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Upoważniam
MKZP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku, u każdego pracodawcy, kwoty równej temu zadłużeniu.
Poręczyciel 1: ....................................................

Poręczyciel 2: ....................................................

data i podpis

data i podpis

Wypełnia pracodawca:
Stwierdzam własnoręczność podpisów: wnioskodawcy i poręczyciela/li.
Dyrektor

Dyrektor

..............................................
pieczątka i podpis

..............................................
pieczątka i podpis

Wypełnia MKZP:
1. Na podstawie ksiąg rachunkowych MKZP na dzień ................................... stwierdzam:
a) stan wkładów ....................... zł,
b) niespłacone zobowiązania ............................. zł.
..................................
księgowy MKZP

2. Zarząd MKZP na posiedzeniu w dniu ............................... podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki w kwocie
.......................... zł płatną w ........................ ratach.
Podpisy członków Zarządu MKZP:
3. Przelew wykonano w dniu .....................................

..................................
księgowy MKZP

-----------------------------------------------------------------------------

