
Imię i nazwisko

adres

Te]efon kontaktowy

Do MPKZP przy ZEF0 w Piekarach Ś[ąskich

WNIOSEK 0 UDZIELENIE POżYCZH
D Ratalnej
H  Uzupelniająeej
Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie
którą zobowiązvje się spłacić w

żr ( słownie

miej sce pracy

* miesięcznych ratach  - poprzez potrącenie *
wypłaconego mi

EJ`płata własna na ri konta bankowego ING Bank Śląski 64105016211000 0023 3213 8805

I  mi=sięcznej raty z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego. zasiłku wychowawczego
przez Zakład Pracy

W przypadku skreślenia mnie z listy członków MPKZP przy 2EFO, uomżam zgodę na pokrycie z moich wkładów i
przypadającego ri wynagrodzeria 2a pracę oraz zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego całego zadłuzenia
wykazmegowKsięgachKasyomzupoważniamKasędobezpośredniegopodjęciaukażdegomojegopracodawcykwoty
równej temu zadłużeniu.

Proponujęjakoporęczycieli:

1. Pan(i)

2. Pan(ź)

Podpis  pożycżkobiorcy

zamiesźkały(a)

zamieszkały(a)

W razie nieuregulowania we właściwym teminie pożyczki zaciągniętej przez urioskodawcę wrażamy zgodę,
jako solidarrie współzoboriązani, na pokrycie należnej Kasie kwoty z naszych wkładów i wynagrodzenia
Za Pracę.
1.

Podpis poręczyciela

Podpis poręczyciela

Nr konta Wnioskodawcy*
*po]a wymagane

ZGOI)A NA I.RZETWARZANIE DANYCII OSOBOWYCH PORĘCZYCIELA * (wypelnić w przypadku, kiedy poręczyciel nie
j est czlonkićm MPKZP)

Zgodnie z art. 6ust.1  lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i lhdy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich damych oraz uchylenia dyrektyvry 95/46WE @z.Urz.UE L z 2016r. Nr 119, s 1) uDriażam zgodę na i)rzetwarzanie
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Data, czytelnie [mię i Naz`hrisko



ZAŚWIADCZENIE

pieczęć i podpis osoby upoważn ionej

Niniej szym stwierdzam, że:

Wnioskodawca
Poręczyciel*
Poręczyciel*

Na podstawje Ksiąg rachunko`A/ych MPKZP p]zy ZEFO

Wkłady

Nie spłacone  zobowią2mia

stwierdza się następiŁjący stan konta wDioskodawcv:

Głómy Księgovyy

UCIIWAŁA ZARZADU MPKZP Dizv ZEFO w Piekarach Ślaskich

Zarząd hoKZP przy ZEFO na podstawie Uchwały
przyznał wnioskodawcy pożyczkę :
D ratalną
Duzupełriającą
w kwocie

Piekaiy Sląskie dnia

z dnia

Zarząd MPKZP
Przewodniczący
Sek].etarz
Skarbnik

Pozyczkę w kwocie

Nr dowodu tożsamości pożyczkobiorcy

zł , (sło-ie

* wpisać odpowiednio: jes. pmcownikjem stalym

w okresie próbnym
w okresie wypowiedzenźa

otrzymałem (am) dnia


