VI. Załącznik nr 7
UMOWA
POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Z ZFŚS
W dniu …………………. pomiędzy Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu którego działa Dyrektor
……………………………………………a Panią/Panem ………………….………...........
zwaną/ym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałą/ym w ……………………………………...
……………………………………. zatrudnionym na stanowisku …………………………
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Decyzją nr …………… z dnia ……………….. na podstawie Regulaminu przyznawania
świadczeń z ZFŚS przyznano Pani/u pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości
………………… zł (słownie …………………………………………………………….zł)
oprocentowaną w wysokości 1% od kwoty pożyczonej w stosunku rocznym.
§2
Pożyczka podlega spłacie w całości przez okres dwóch lat w ratach miesięcznych:
pierwsza po ……………… , następne po ……………… poczynając od dnia ……………
§3
Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącenia
należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy,
z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od podanego
dnia spłaty pierwszej raty.
§4
Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna
do spłacenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę oraz
rozwiązania umowy o pracę z winy pożyczkobiorcy.
§5
Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmian warunków spłaty
udzielonej pożyczki. W przypadku tym, zakład pracy ustali z pożyczkobiorcą (pisemnie)
sposób spłaty i zabezpieczenie pożyczki.
§6
Urlopy wychowawcze, dla poratowania zdrowia, renty i emerytury nie zwalniają
pożyczkobiorcy z obowiązku spłacania miesięcznych rat z tytułu pobranej pożyczki.
§7
W przypadku nie spłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę, spłaty dokonują poręczyciele.
Poręczycielami mogą być pracownicy ZCKOiZ zatrudnieni na czas nieokreślony.
§8
Umorzenie niespłaconej pożyczki nastąpi w przypadku zgonu pożyczkobiorcy.
§9
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują
pożyczkobiorca i księgowość.
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Na poręczycieli proponuję:
1. Panią/Pana ………………………………………………………………………………
Dowód osobisty nr …………….………………………………………………………..
Wydany przez …………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. Panią/Pana ………………………………………………………………………………
Dowód osobisty nr ……………………………………………………………………..
Wydany przez …………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki przez wyżej wymienionego
pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę na pokrycie należnej kwoty wraz z
odsetkami z naszych wynagrodzeń.

……………………………………
(pieczęć podłużna)

Podpisy poręczycieli:
1. ………………………………....
2. …………………………………

…………………………………
(podpis pożyczkobiorcy)
Stwierdzam własnoręczność podpisów
poręczycieli i pożyczkobiorcy
….………………………………..
(pieczęć i podpis dyrektora lub osoby
działającej w jego imieniu)

Zabrze, dnia ……………………..

……………………………….
(pieczęć i podpis dyrektora)
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