MPKZP przy MZOPO w MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE – IMIELIN
ul. Powstaoców 6a

tel. 32 666 31 13

NR KONTA: 40 1240 4315 1111 0000 5302 2664

TO WARTO WIEDZIEĆ!
Oddajemy w Paostwa ręce drugi numer informatora przeznaczonego dla członków MPKZP
działającego przy MZOPO w Mysłowicach.
W tym numerze zgodnie z zapowiedzią – wszystko co ważne o zasadach udzielania pożyczek.
Kto i kiedy przyznaje pożyczkę z MPKZP?
1.Zarząd MPKZP na posiedzeniu raz w miesiącu / trzeci czwartek miesiąca/ rozpatruje pisemne
wnioski członków.
2.Termin posiedzenia może byd przesunięty, jeżeli ustalone posiedzenie wypada np. w święta.

Co zrobid żeby dostad pożyczkę?
1. Wypełnijcie czytelnie / zwłaszcza Wasze dane/ wniosek i złóżcie go w Wydziale Socjalnym
MZOPO – Mysłowice, ul. Powstaoców 6a.
2. Jeżeli chcecie otrzymad pożyczkę do wysokości wkładów nie potrzebujecie poręczycieli.
3. Pożyczka przewyższająca wkłady musi byd zabezpieczona pracującymi aktualnie żyrantami,
którzy muszą byd członkami MPKZP!
4. Nie spełnienie wymogów dotyczących żyrantów może spowodowad przyznanie obniżonej
nawet o 50% kwoty pożyczki.
5. Wniosek musi byd potwierdzony pieczątką i podpisem Dyrektora Waszej placówki.
6. Wysokośd pożyczki o którą możecie się ubiegad uzależniona jest od wysokości Waszych wkładów.
Wkłady /zł/
100-500
501-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
6001-7000

Wysokość pożyczki /do zł/
1000
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000

Okres spłat /max. rat-m-ce/
10
10
16
20
20
20
24
28

7. O pożyczkę uzupełniającą możecie ubiegad się po spłaceniu 50% pożyczki głównej, ale pamiętajcie,
kolejną pożyczkę będziecie mogli otrzymad po całkowitej spłacie zadłużenia.
8. Jeśli sami spłacacie pożyczkę pamiętajcie o systematyczności, żeby nie narazid siebie i żyrantów na
upomnienia i wykluczenie.
9. Niespłacane zadłużenie pokrywamy z wkładów Waszych i żyrantów
10. Tylko w wypadku zgonu członka MPKZP umarzamy zadłużenie i pokrywamy je z wkładów własnych
członka MPKZP i Funduszu rezerwowego.
Za miesiąc w numerze trzecim INFORMATORA MPKZP wszystko co ważne o zapomogach losowych.

ZARZĄD MPKZP

