Załącznik nr 8

UMOWA POŻYCZKI NR ..........
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA CELE
MIESZKANIOWE
Zawarta w dniu............. pomiędzy Zespołem Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
z siedzibą przy ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin, w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu
Szkół zwany dalej Pożyczkodawca, a Panią/Panem…..........................................................
zamieszkałą/łym w ...................................................................,legitymującą/cym się dowodem
osobistym numer.............................., zwaną/nym dalej Pożyczkobiorcą, o treści następującej:
§1
Na wniosek Pożyczkobiorcy, po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną,
Pożyczkodawca udziela Pani/Panu zwrotnej pożyczki ratalnej ze środków Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, w wysokości …..zł słownie ….złotych z przeznaczeniem na
……….., oprocentowaną w wysokości 1% od kwoty pożyczki tj. …… zł.
§2
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w ratach miesięcznych. Rozpoczęcie
spłaty pożyczki następuje od dnia………..Pierwszą ratę ustala się w kwocie …..zł, kolejne
….raty po …..zł.
§3
Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki zgodnie
z §2 niniejszej umowy w miesięcznych ratach z wynagrodzenia za pracę, oraz zasiłku
chorobowego całego zadłużenia.
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie osiągnie wynagrodzenia, które umożliwiłoby
dokonanie potrącenia przy zachowaniu tym samym kwoty wolnej od potrąceń w wysokości
100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę jest on zobowiązany do dokonania wpłaty
należnej raty na konto Zespołu Szkół: BS Mazowsze O/Płock: 94 9042 0003 0000 1632 2000
0020, w tytule przelewu podając: ,, spłata pożyczki mieszkaniowej za miesiąc…. i rok… .
oraz imię i nazwisko pracownika”, w terminie do dnia 28 każdego miesiąca.
§4
W przypadku ustania (rozwiązania lub wygaśnięcia) stosunku pracy Pożyczkobiorcy,
pozostała do spłaty kwota pożyczki wraz z oprocentowaniem staje się natychmiast
wymagalna i podlega potrąceniu ze wszystkich świadczeń przypadających Pożyczkobiorcy do
wypłaty z tytułu stosunku pracy.

§5
Poręczyciele pożyczki:
1.Pani/Pan.....................................................................................................................................
zam................................................................................................................................................
Nr dowodu osobistego:................................................,PESEL:..................................................
2.Pani/Pan.....................................................................................................................................
zam..............................................................................................................................................
Nr dowodu osobistego:................................................,PESEL:.................................................
W razie nieuregulowania spłaty pożyczki, zaciągniętej przez wyżej wymienionego
Pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę jako solidarnie odpowiedzialni na spłatę należnej kwoty
pożyczki, w tym również w drodze potrącania należności z wynagrodzenia za pracę.
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(pieczątka imienna i podpis osoby
własnoręczność podpisu)

(pieczątka imienna i podpis osoby potwierdzającej
potwierdzającej własnoręczność podpisu)

§6
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga akceptacji żyrantów i formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem gospodarowania środkami
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
i treścią umowy.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Pożyczkodawca, a jeden egzemplarz otrzymuje Pożyczkobiorca.
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