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1. O przystąpienie do LKP  mogą ubiegać się wszyscy lekarze i  lekarze dentyści będący członkami 

Okręgowej Izby Lekarskiej  w Łodzi oraz pracownicy administracyjni OIL w Łodzi, po złożeniu 

„Deklaracji przystąpienia do LKP”. 

2. O przyznanie pierwszej pożyczki można ubiegać się po upływie 3 miesięcy od uzyskania 

członkostwa w LKP. 

3. W przypadku złożenia wniosku o rezygnację z członkostwa w LKP lub w przypadku skreślenia z 

listy członków wkłady własne można wycofać po upływie 2 miesięcy, ( w sytuacjach 

wyjątkowych  wcześniej), po uprzedniej spłacie zadłużenia. 

4. O kolejności i wysokości przyznawanych pożyczek decyduje Zarząd LKP po uwzględnieniu 

możliwości finansowych Kasy oraz wymogów formalnych dotyczących pożyczkobiorców. 

5. Pożyczki są nieoprocentowane; w momencie udzielenia pożyczki pobierana jest jednorazowo 4% 

prowizja na rzecz prowadzenia czynności administracyjnych LKP. 

6. Pierwsza pożyczka udzielana jest do wysokości 5000 zł, a kolejne w wysokości nie 

przekraczającej 8-krotnego wkładu własnego, ale nie mniejszej niż do wysokości 5000 zł, do 

maksymalnej kwoty 25 000 zł.( zapis obowiązuje 01.01 .2019 ). 

7. Warunkiem rozpatrzenia przez Zarząd LKP wniosku o udzielenie pożyczki jest całkowita spłata 

 wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz złożenie w biurze LKP kompletnie i czytelnie wypełnionego 

 wniosku nie później niż trzy dni przed posiedzeniem Zarządu. 

8. Spłata pożyczki  na konto lub do siedziby LKP zaczyna się od następnego miesiąca po jej 

wypłaceniu. 

9. Okres spłaty pożyczki wynosi od 10 do 25 miesięcy, w zależności od wysokości pożyczki . 

10. Pożyczka może być spłacona w terminie krótszym niż wcześniej ustalony. 

11. Członkowie LKP mają prawo być informowani o stanie swoich wkładów i zadłużeń. 

12. W  przypadku wcześniejszej rezygnacji można ubiegać się o ponowne członkostwo w  LKP. 

13. Wkłady zmarłych członków LKP, które nie zostaną odebrane przez osoby upoważnione w ciągu 

12 miesięcy od zgonu członka, będą przekazane na „Fundusz LKP”. 

14. W przypadku zgonu członka LKP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli, gdyż 

będzie ono rozliczone z jego wkładów własnych, a w przypadku braku wystarczających funduszy 

na jego koncie, zadłużenie to będzie wliczone w straty LKP. 

15. Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiają członkom LKP roczne sprawozdania ze swojej  

 działalności statutowej w piśmie „ Panaceum ”  i na stronie internetowej OIL Łodzi. 

 

 


