……………………………………………..………
(imię nazwisko)

….………..…

……………………

(nr ewidencyjny)

(komórka organizacyjna)

……………………………………………………………………………
(adres)

Mikołów, dnia ......................... 20…. r.

Do
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o.
w Mikołowie
Wniosek
o udzielenie pożyczki ratalnej – krótkoterminowej*)
Proszę
o
udzielenie
mi
pożyczki
w
kwocie
..................................................
zł
(słownie:
………………………………………………….............. złotych), którą zobowiązuję się spłacić w ........ ratach
miesięcznych*) – przy najbliższej wypłacie*) przez potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego oraz
z wszystkich innych należności ze stosunku pracy wypłacanych mi przez Yazaki Automotive Products Poland
Sp. z o.o. w Mikołowie,
począwszy od dnia ……………………………………………. .
W przypadku skreślenia mnie z listy członków PKZP YAPP, wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów
i przypadającego mi wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego całego
zadłużenia wykazanego księgami PKZP YAPP oraz upoważniam PKZP YAPP do bezpośredniego podjęcia
u każdego mojego pracodawcy kwoty równej temu zadłużeniu.
Zwracam się o przekazanie udzielonej pożyczki na mój rachunek bankowy (konto):

_ _ -_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _
(nr konta)

Umowa o pracę w YAPP zawarta dnia ………………………….. do dnia ……………………..………………..
Jestem członkiem PKZP YAPP od (miesiąc i rok) ……………….……. Wysokość wkładów …………………
Ostatnią pożyczkę otrzymałam/em (miesiąc i rok) …………………………………..……………………………
____________________________________________________________________________________________

Proponuję jako poręczycieli:
1.Pan/i …………………………………………………..
(imię nazwisko)

(nr ewidencyjny)

2.Pan/i …………………………………………………..
(imię nazwisko)

Mikołów, dnia ......................... 20…. r.

……………………………
……………………………
(nr ewidencyjny)

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

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego wnioskodawcę
wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty z naszych wkładów i wynagrodzenia
za pracę i upoważniamy PKZP YAPP do bezpośredniego podjęcia w takim przypadku u każdego naszego pracodawcy,
kwoty równej temu zadłużeniu.

1. ………………………………………………

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli

(imię i nazwisko)

2. ………………………………………………
(imię i nazwisko)
*) niepotrzebne skreślić

……………………………
podpis

Wyrażenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 4 maja 2016 r, L 119; ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO).
Jestem świadoma/świadomy, że administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. w Mikołowie (PKZP YAPP). Moje dane
osobowe mogą być przetwarzane w związku z członkostwem w PKZP YAPP. Moje dane osobowe mogą zostać
udostępnione podmiotom wskazanym w pkt 7 i 8 Klauzuli informacyjnej (RODO) dla członka PKZP YAPP, z którą się
zapoznałam/zapoznałem.
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mam prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych
osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do członkostwa w PKZP YAPP.

Mikołów, dnia ......................... 20…. r.

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

Decyzją Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o.
Przyznano wnioskodawcy pożyczkę ratalną – krótkoterminową*) w kwocie …………………….………. zł
(słownie ……………………………………………………………… złotych) płatną w …………………. ratach
rozpoczynając od dnia ……………………………………………… .
Mikołów, dnia ......................... 20…. r.
Podpisy członków Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
1) ………………………………………….........
2) ………………………………………….........
3) ………………………………………….........
4) ………………………………………….........
5) ………………………………………….........

*) niepotrzebne skreślić

