Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS WODN w Sieradzu

Umowa
w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
W dniu …………………………………………………. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w
Sieradzu
zwanym
dalej
„zakładem”,
w
imieniu
którego
działa
Dyrektor
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a ……………………………..…………………………..…….........................................................
zamieszkałym/-ą:

zwanym/-ą

dalej

pożyczkobiorcą,

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

zatrudnionym/ą w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu na stanowisku
……..…………………………………………………………….….,*
lub
będącym emerytem/rencistą byłym pracownikiem …………………………………………………………….*
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Na podstawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została Pani/Panu
przydzielona pożyczka na cele mieszkaniowe w wysokości ……………………………………………zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..…………………… zł).
2. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% przyznanej kwoty pożyczki. Odsetki od udzielonej
pożyczki są spłacane w pierwszej kolejności.
§2
1. Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości przez okres ……… miesięcy (okres
nie dłuższy niż 36 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana deklaracją zawartą we wniosku o pożyczkę:
•
Odsetki w kwocie ………………. jedna rata/dwie raty* po ……………….…..zł;
……………………………rat po …………………... zł;
•
Kolejne raty pożyczki •
Ostatnia rata w wysokości: ……………………..…. zł;
2. Spłata pożyczki rozpocznie się od ……………………………………………… 201……..r.
§3
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłacania systematycznie miesięcznie rat pożyczki wraz z odsetkami,
zgodnie z §2 niniejszej umowy, z tym że:
• pracownik WODN w Sieradzu wyraża zgodę na potrącanie rat pożyczki wymienionych w §2
z wynagrodzenia za pracę, zasiłków chorobowych i innych wypłat;
• pożyczkobiorca niebędący czynnym pracownikiem WODN w Sieradzu zobowiązuje się do
dokonywania spłat pożyczki do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca wskazanego w
§2 niniejszej umowy, na nr konta bankowego 45 1240 3275 1111 0010 0391 7623.
§4
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przeznaczenia pożyczki wyłącznie na cele mieszkaniowe.
§5
Zmiana warunków określonych w powyższej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
Wcześniejsze spłacenie pożyczki nie wpływa na wysokość i kwotę oprocentowania.

§8
Umowa powyższa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują
pożyczkobiorca i WODN w Sieradzu.
§9
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do powiadomienia zakładu pracy w przypadku jakichkolwiek zmian,
np. miejsca pracy, zamieszkania, itp.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych powyższą umową rozstrzygają: Regulamin ZFŚS WODN w Sieradzu,
przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r.(Dz.U.2012 poz. 592), (zm. Dz. U. z 2012 Nr 150,
poz. 908).
PORĘCZYCIELE:
Pani/ Pan: ……………………………..…………………………………………….. zatrudniona/y w WODN w Sieradzu
adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
dowód osobisty nr: …………………………… wydany przez …………………………………….w dniu ………………….

Pani/ Pan: ……………………………..…………………………………………….. zatrudniona/y w WODN w Sieradzu
adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
dowód osobisty nr: …………………………… wydany przez …………………………………….w dniu ………………….

Jako solidarnie współodpowiedzialny, za pokrycie należnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami, w razie
nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS,
wyrażam zgodę na uregulowanie jego zadłużenia z moich wynagrodzeń.
Podpisy poręczycieli:
1.
2.

Podpis pożyczkobiorcy:

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

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

Pieczęć zakładu pracy

Podpis przewodniczącego ZKS

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

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

Podpis dyrektora WODN

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

