Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9

Wniosek o przyznanie pożyczki inwestycyjnej
Imię i Nazwisko __________________________________________________
Nr ewidencyjny w MPKZP ______________ członek od ___________________
Data i miejsce urodzenia _____________________________________________
PESEL ___________________Dowód osobisty seria ______ nr _____________
wydany przez __________________________ data ważności _______________
Obywatelstwo ____________________
Adres zameldowania (wpisać kod pocztowy; miasto; ulica: nr domu/mieszkania) :
_________ ______________________ ______________________________
Adres korespondencyjny (wymagany jeżeli jest inny niż powyżej)
_________ ______________________ ______________________________
Numery telefonów kontaktowych :
Telefon komórkowy ______________________ ; ______________________
Telefon grzecznościowy / służbowy __________________________________
e-mail : ___________________________________
Dane o źródle oraz wysokości uzyskanych dochodów :
1/ dochód z tytułu :
□ umowa o pracę;

□ własna działalność;

□ umowa zlecenie

□ inne

□ emeryt

□ rencista

2/ dochody przedstawiono na :
□ zaświadczenie z zakładu pracy; □ dokumentach z działalności gospodarczej;
□ decyzji ZUS/KRUS;

□ inne

3/ umowa / świadczenie ważne na :
□ czas nieokreślony;

□ czas określony do ________________

4/ dochód netto wnioskodawcy

________________ zł.

5/ dochód netto na 1 członka rodziny

________________ zł.

6/ koszty mieszkaniowe (czynsz, media)

________________ zł.

7/ koszt wydatków „na życie” rodziny

________________ zł.
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8/ raty pożyczkowe /kredytowe łącznie (w tym MPKZP; ZFM) ______________ zł.
9/ liczba osób posiadających dochody ________
10/ liczba osób w gospodarstwie domowym _______
11/ posiadane karty kredytowe : □ brak; □ 1 szt.; □ 2 szt.;

□ więcej niż 2 szt.

12/ posiadam konto osobiste nr ______________________________________
Status mieszkaniowy
□ właściciel;

□ wynajmowane;

□ razem z rodzicami; □ służbowe;

□ inne

Dodatkowe informacje
1/ stan cywilny:
□ panna / kawaler;
□ rozwodnik;

□ mężatka / żonaty;

□ wdowa / wdowiec;

□ separacja

2/ rozdzielność majątkowa:
□ tak;

□ nie;

□ nie dotyczy

Wnioskuję o przyznanie pożyczki z przeznaczeniem na : _________________
_________________________________________________________________
w kwocie _________________ zł. słownie : _____________________________
na okres __________________ miesięcy, którą zobowiązuję się zwrócić w
miesięcznych ratach ustalonych w umowie.
Jako formę zabezpieczenia proponuję poręczenie dwóch osób fizycznych :
1/ Imię i Nazwisko ______________________________________________
Adres zameldowania ___________________________________________
Adres do korespondencji ________________________________________
Data i miejsce urodzenia ________________________________________
PESEL _____________________
Dowód osobisty seria _________ nr __________________ wydany przez
_____________________________ data ważności ____________________
Telefon komórkowy ___________________; ___________________
e-mail : _____________________________
2/ Imię i Nazwisko ______________________________________________
Adres zameldowania ___________________________________________
Adres do korespondencji ________________________________________
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Data i miejsce urodzenia ________________________________________
PESEL ____________________
Dowód osobisty seria _________ nr __________________ wydany przez
_____________________________ data ważności ____________________
Telefon komórkowy ___________________; ___________________
e-mail : _____________________________
Zgoda na przetwarzanie danych :
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejskim Centrum
Obsługi Oświaty w Krakowie z siedzibą : 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 , jako administrator
danych informuje, że przetwarza Pani/a dane zawarte we wniosku, w tym dane osobowe, w
celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki.
Dane są przeznaczone dla MPKZP oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym
przez przepisy prawa. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich
podanie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Administrator danych informuje o
przysługującym Pani/u prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Oświadczenie :
1/ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie związanym z wykonywaniem działalności statutowej MPKZP oraz na
przekazywanie tych danych celem prowadzenia ewentualnych działań windykacyjnych.
Oświadczam, że zostałam /łem) poinformowana (y) o możliwości wycofania zgody w każdym
czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:
pkzp@mcoo.krakow.pl , mam świadomość że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
2/ Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2013 r. poz. 1422) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres poczty
elektronicznej informacji od MPKZP przy MCOO w Krakowie.

Data ________________ czytelny podpis wnioskodawcy ___________________________
Potwierdzam zgodność
własnoręczność podpisu :

powyższych

danych

z

przedłożonymi

dokumentami

oraz

Data _________________ pieczęć i podpis pracownika ______________________________

Załączniki :
1/ zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy
□ tak
□ nie
□ tak
□ nie
2/ zaświadczenia o dochodach poręczycieli
3/ zaświadczenie o dochodach małżonka
□ tak
□ nie
3/ inne _____________________________________________________________________
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Weryfikacja wnioskodawcy przez MPKZP
1/ Według ksiąg rachunkowych na dzień _______________________ saldo :
Wkładów wynosi zł. ____________________
Zadłużenia wynosi zł. ___________________
Należności potrącane są z wynagrodzenia przez zakład pracy □ tak

□ nie

Inne ___________________________________________________________________

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji proponuje się :
1/ przyznać Pożyczkę z przeznaczeniem na ______________________________________
w kwocie ________________ zł. słownie zł. ___________________________________
na okres _____________ miesięcy do spłaty od _______________________________

2/ odmówić przyznania pożyczki ______________________________________________
_______________________________________________________________________

Data _________________ pieczęć i podpis księgowego MPKZP _____________________
Decyzją Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy
Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
1/ Przyznano Wnioskodawcy Pożyczkę Inwestycyjną w kwocie ____________________ zł.
słownie zł : __________________________________________
do spłaty w ___________ ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem spłaty .
2/ Zabezpieczenie stanowić będzie poręczenie dwóch poręczycieli.
3/ Nie przyznano pożyczki z uwagi na ___________________________________________
________________________________________________________________________

Data : __________________

Za Zarząd MPKZP _________________________
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