Załącznik nr 11

UMOWA NR /
O POŻYCZKĘ NA CELE MIESZKANIOWE
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
zawarta w dniu ......................... pomiędzy zakładem pracy: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa
Łódzkiego w Zgierzu, w imieniu którego działa Dyrektor CRE WŁ w Zgierzu ……………….………………………,
zwanym dalej Pożyczkodawcą
a Panią/Panem, pracownikiem/rencistą/emerytem1 ……..…….……………………..................................
zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………………………………………………….
zatrudnionym w …………………………………………………………………………………………………………………………………
na stanowisku ………………………………………………………………………….………..……..………………., legitymującym
się dowodem osobistym nr …………………….……………………..…………….., zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.
§1
Dyrektor Centrum decyzją z dnia ……………………………………………….. p r z y z n a ł Pani/u
………………………………...……………………………………………………………………..…
ze środków ZFŚS pożyczkę na cele mieszkaniowe w kwocie ……………………………………, słownie:
....................................................................................................................................................................
oprocentowaną według zasad określonych w § 26 pkt 9 obowiązującego Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu,
w wysokości 3 % kwoty udzielonej pożyczki.
§2
Kwota pożyczki zostanie przekazana na rachunek bankowy:
......................................................................................................................................................
§3
Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić określoną w § 1 kwotę pożyczki wraz z należnym
oprocentowaniem na rachunek bankowy ..................................................................................................
§4
Okres spłaty pożyczki wynosi ………………. miesięcy. Rozpoczęcie spłaty rat pożyczki wraz
z odsetkami następuje od dnia ……………………………… w miesięcznych ratach w wysokości: I rata
………………… zł i ……………. rat po ………………….. zł.
§5
W przypadkach szczególnych Dyrektor CRE WŁ w Zgierzu, może na wniosek Pożyczkobiorcy ustalić
inny tryb spłaty pozostałej części pożyczki, zawierając aneks do zawartej umowy.
§6
Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki zgodnie z § 3 umowy
z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.
§7
Niespłacona kwota pożyczki, wraz z należnymi odsetkami staje się natychmiast wymagalna
w przypadku rozwiązania stosunku pracy:
1. na mocy porozumienia stron, czyli zgodnego oświadczenia woli stron stosunku pracy co do
zamiaru i terminu rozwiązania umowy,

1

Właściwe podkreślić

za wypowiedzeniem, czyli oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy (pracownika lub
pracodawcy) mającym na celu rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia,
3. bez wypowiedzenia, czyli na podstawie oświadczenia woli jednej ze stron stosunku pracy
mającym na celu natychmiastowe rozwiązanie umowy,
4. za 7-dniowym uprzedzeniem w przypadku niewyrażenia woli przez pracownika kontynuowania
stosunku pracy na skutek przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
§8
W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 7 Pożyczkobiorca zobowiązuje się różnicę
wpłacić na wskazany rachunek Funduszu do dnia rozwiązania stosunku pracy.
2.

§9
W szczególnych przypadkach, o których mowa w § 26 pkt 11 Regulaminu ZFŚS strony umowy mogą
sporządzić aneks do umowy pożyczki.
§ 10
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS i niniejszej Umowy.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
………………………………………..
(czytelny podpis Pożyczkobiorcy)

………………………………………..
(Dyrektor CRE WŁ w Zgierzu)

Oświadczenie Poręczycieli:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią umowy i ją akceptuję.
W przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę należności wynikającej z zaciągniętej pożyczki
w ustalonym terminie, my, niżej podpisani, jako solidarnie współodpowiedzialni wyrażamy zgodę na
pokrycie niespłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę.
W przypadku niewypłacalności Pożyczkobiorcy zobowiązujemy się zapłacić należną kwotę na rzecz
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu po przedstawieniu rozliczenia.
1.

Pan/i .........................................................................................................
zam. ..........................................................................................................
seria i nr dowodu osobistego ...................................................................
(data i czytelny podpis Poręczyciela) .......................................................

2.

Pan/i .........................................................................................................
zam. ..........................................................................................................
seria i nr dowodu osobistego ...................................................................
(data i czytelny podpis Poręczyciela) ............................................................

