UMOWA
w sprawie pożyczki z zakładowego scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych.
W dniu ________________________________ pomiędzy Zespołem Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej
w Nowym Sączu w imieniu którego działa mgr Bogusława Stanaszek
a Panem (Panią) _______________________________________________________ zwanym dalej pożyczkobiorcą,
zamieszkałym w ___________________________________________________________________________________
zatrudnionym na stanowisku __________________________________________________________________________
w

___________________________________________________________________________________________

została zawarta umowa następującej treści:
§1
Decyzją komisji z dnia _______________________ podjętą w porozumieniu z właściwymi organami związków
zawodowych pracowników oświaty w Nowym Sączu w trybie i na zasadach określonych Ustawą z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, została przyznana ze środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych pracowników jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza pożyczka w wysokości
_______________ zł, (słownie: ____________________________________________________) z przeznaczeniem na
_____________________________________________________
§2
Wypłacona pożyczka w kwocie ____________________zł, podlega spłacie przez okres: ___________miesięcy,
w ratach po: pierwsza ___________
________________________

zł,

następne

____________zł

miesięcznie,

poczynając

od

dnia

§3
Na warunkach określonych w regulaminie spłata pożyczki może być zawieszona, rozłożona na większą ilość rat,
a w szczególnie uzasadnionej sytuacji decyzją Dyrektora jednostki organizacyjnej umorzona częściowo lub w całości.
§4
Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty wynagrodzenia do potrącenia należnych rat pożyczki – zgodnie
z § 2 niniejszej umowy ze wszystkich świadczeń przypadających pożyczkobiorcy do wypłaty z tytułu stosunku pracy
poczynając od podanego dnia spłaty pierwszej raty. W razie nie wypracowania wynagrodzenia w wysokości
wystarczającej na spłatę zadłużenia pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać raty pożyczki w kwotach i w terminach
ustalonych w umowie na konto Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu.
§5
Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalną w przypadku:
a) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art.52 K. p. z winy pracownika lub art. 26.1 K.N oraz w drodze
wypowiedzenia przez zakład pracy lub pracownika,
b) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego (mieszkania), na którego budowę (zakup) udzielona została
niniejsza pożyczka,
c) wykorzystaniu pożyczki na inny cel niż określony w umowie,
d) zaciągnięciu pożyczki dla osoby trzeciej.

§6
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą należy postępować wg § 7 pkt 10-15 Regulaminu
gospodarowania środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych w części przeznaczonej na pożyczki
mieszkaniowe przy Zespole Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu.
§7
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: postanowienia Regulaminu ZFŚS oraz Ustawa
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kodeks Cywilny.
§9
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu ZFŚS i niniejszej umowy, którą podpisuje.
2. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca, jego
macierzysty zakład pracy oraz Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu.
Na poręczycieli proponuję:
1. Pana (Panią) __________________________________________PESEL ________________________
Dowód osobisty nr ____________________wyd. przez __________________________________________________
Adres zamieszkania _______________________________________________________________________________
Nazwa zakładu pracy ______________________________________________________________________________
2. Pana (Panią) __________________________________________PESEL ______________________________
Dowód osobisty nr ____________________wyd. przez __________________________________________________
Adres zamieszkania ______________________________________________________________________________
Nazwa zakładu pracy _____________________________________________________________________________
Na podstawie art. 876 k.c. w razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej
wymienionego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyrażamy zgodę – jako
współodpowiedzialni poręczyciele – na pokrycie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń, premii, zasiłku
chorobowego i zasiłku macierzyńskiego. Poręczenia udzielamy bezterminowo do pełnej wysokości zobowiązań.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy w sprawie
pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

______________________
(pieczęć zakładu pracy)

Stwierdzenie własnoręczności podpisów
poręczycieli i pożyczkobiorcy.

Podpis poręczycieli:
1. _________________________
2. _________________________

______________________________
(podpis dyrektora zakładu pracy
pieczęć imienna)

____________________________
(podpis pożyczkobiorcy)
______________________________
(podpis przedstawiciela ZSOFK
pieczęć imienna)

