Załącznik nr 4 do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZS w Dobrodzieniu

UMOWA nr ........./.............
O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZFŚS
NA CELE MIESZKANIOWE
zawarta
w
dniu
.................................
pomiędzy
Dyrektorem
Zespołu
Szkół
w Dobrodzieniu …………………………………………….……..zwanym dalej „Pożyczkodawcą”,
a Panem (nią)……………………….………………………….…zwanym (ą) dalej Pożyczkobiorcą”
zamieszkałym(ą ) w..............................................................................................................................
(adres zamieszkania)

zatrudnionym(ą) na stanowisku ...............................................................................w Zespole Szkół
w Dobrodzieniu,
który/która pobiera świadczenie emerytalne / rentowe,
legitymującym się dowodem osobistym...............................................................................................
(seria i nr dowodu osobistego)
wydanym ………….……przez ...........................................................................................................
(data)

(nazwa organu)

§1
Decyzją Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrodzieniu z dnia ........................................ podjętą
w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 poz.111ze zm.) po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi przyznano pożyczkobiorcy pomoc na cele mieszkaniowe w postaci
pożyczki zwrotnej oprocentowanej 1% w stosunku rocznym w wysokości………….……….
(słownie: …………..…………………………….………………………..………..)
Przeznaczenie pożyczki: ………………………………………………....……………………………………..
§2
Wypłacona pożyczka w kwocie…..........……(słownie:…..……..………..……...………………………)
podlega spłacie w …….ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki wynosi …………………………
Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia …………………………………………………………….………….
Wysokość rat: 1 – …… (słownie: ……………………………...…………...…………………….....)
,…….następnych rat po: ……….

(słownie: ……………………...……………..………………………).
§3

Pożyczkobiorca upoważnia księgowość Zespołu Szkół w Dobrodzieniu do potrącania należnych rat
pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia,
począwszy od dnia ………………………………………………………………………………………...…….
Pożyczkobiorcy renciści lub emeryci są zobowiązani do spłaty należnych rat pożyczki zgodnie z § 2
niniejszej Umowy dokonując comiesięcznej wpłaty na konto:

PKO BP S.A. 53 1020 3668 0000 5402 0359 5774
w terminie do 10 każdego miesiąca.
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§4
Nie

spłacona

pożyczka

wraz

z

odsetkami

staje

się

natychmiast

wymagalna

w przypadku:
a)
b)
c)
d)

porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę
zwolnienia pracownika w trybie art. 52 Kodeksu Pracy
rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika lub wypowiedzenia pracy przez pracownika
wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.
§5

1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn Pożyczkodawca
zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym
ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania.
2. Zmiana warunków określonych w umowie wymaga uzgodnień pisemnych.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu ZFŚS oraz
powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego.
§7
1.Pożyczkobiorca

oświadcza,

że

znane

mu

są

postanowienia

Regulaminu

ZFŚS

i niniejszej umowy.
2.Umowa

została

sporządzona

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym dla pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy – Zespołu Szkół w Dobrodzieniu.
…………………………………….

.......................................................................

Miejscowość, data

( czytelny podpis )

Poręczenie spłaty:
W razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy
zgodę - jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi
odsetkami z naszych wynagrodzeń.
Lp.
Imię i nazwisko/ Adres
Dowód osobisty
Podpis
………………….……….…..
Seria…..… Nr…..………..….…
Zam.………………………… Wydany przez……….…….……
………………………….…… ……………………….…..……..
………………..……………..
Seria…….. Nr……………….…
Zam.……………….………… Wydany przez…………..………
………………………….…… …………………………………..
Stwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich
podpisów.
……………………………………….

…………………………………………………..

Miejscowość, data

Pieczątka i podpis Dyrektora szkoły
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