WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI
Do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy STALPRODUKT S.A.
…………………………………………………………
(Nazwisko i imię Członka PKZP)

……………………………

……………………………………………

Tel. kontaktowy

(Miejsce pracy)

Zam. ………………………………………………………………………………………………… nr leg. służb. ………………
Proszę o udzielenie mi pożyczki w kwocie: ……………………………… zł. (słownie: ……………………………………………………
……………………………………………), którą zobowiązuję się zwrócić w ………… miesięcznych ratach - poczynając od najbliższej wypłaty – drogą
*
potrącenia przez Pracodawcę z mego wynagrodzenia za pracę – drogą wpłat na rachunek bankowy PKZP nr:

70 1240 1431 1111 0000 1048 0580

(*)

od dnia: …………………………
(*)
Kwotę pożyczki proszę wypłacić na konto bankowe: płacowe / wskazane poniżej:

Wyrażam zgodę na pokrycie z mojego wkładu członkowskiego oraz przypadającego mi wynagrodzenia za pracę, jak również zasiłku na
wypadek choroby lub macierzyństwa – w razie skreślenia mnie z listy członków PKZP – całego zadłużenia wykazanego księgami PKZP
oraz upoważniam Zarząd PKZP do bezpośredniego podjęcia u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.
Proponuję poręczycieli:
1)

…………………………………………… zam. ………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………… zam. ………………………………………………………………………………
dnia: …………………………

……………………………………
(Podpis Wnioskodawcy)

W razie nieuregulowania we właściwy terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w Wnioskodawcę wyrażamy zgodę, jako solidarnie
współzobowiązani, na pokrycie należnej PKZP kwoty z naszych wkładów członkowskich wynagrodzeń za pracę, jak również zasiłków na
wypadek choroby lub macierzyństwa oraz upoważniamy Zarząd PKZP do bezpośredniego podjęcia w takim wypadku u każdego
pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.
1)

…………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………

(Podpis Poręczyciela, nr leg. służb.)

(Podpis Poręczyciela, nr leg. służb.)

Stwierdzam własnoręczność podpisów Poręczycieli:

Stwierdzam, że Pan/Pani

………………………………………………………………………………
(data, pieczęć komórki zatrudniającej, podpis)

(wypełnia DNP)

…………………………………………………
Jest pracownikiem: stałym / w okresie próbnym / w okresie
wypowiedzenia *

Nr leg. służbowej:

………………………………………

Wkład członkowski PKZP ……………………………………………
Zadłużenie tytułem nie spłaconej pożyczki: ……………………

……………………… ………………………………………
(Data)
( Pieczęć komórki zatrudniającej i podpis)

Decyzja Zarządu PKZP
Przyznaje się Wnioskodawcy pożyczkę w kwocie: ………………………………zł (słownie: …………………………………………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………………… Ilość rat: ………………
Kwota do wypłaty przelewem: ( kwota przyznanej pożyczki pomniejszona o kwotę zadłużenia) …………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………)

Podpisy Członków Zarządu PKZP: 1) ……………………………………

Podpis Księgowej: ………………………………………

2) ……………………………………

Dekret: ………………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić
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Informacja:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)
2)
3)

o

ochronie

danych

osobowych

z

dnia

27

kwietnia

2016

r.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKZP przy Stalprodukt S.A. przy ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@stalprodukt.pl, tel. 14 615 14 84,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji wszystkich świadczeń PKZP zgodnie ze Statutem PKZP przy
Stalprodukt S.A na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
5)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością uzyskania świadczeń zgodnie
ze Statutem KZP przy Stalprodukt S.A.
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