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Załącznik nr 8
do Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Szkole Podstawowej im.
Wołyńskiej Brygady Kawalerii
w Dębem Wielkim

UMOWA POŻYCZKI
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W dniu ………………………….. pomiędzy ……………………………..…………..

zwanym dalej „Pracodawcą”, w imieniu którego działa ……………………………………….

a Panią/Panem ……………………………………………… zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”

zamieszkałą(ym) w …………………………………………………………………….……..

nr i seria dowodu osobistego ………………………………………………… została zawarta

umowa następującej treści:

§1

Przyznaje się Pani/Panu ………………………………………………….. ze środków

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczkę oprocentowaną w wysokości 4%

w stosunku rocznym w wysokości …………………………………….. złotych

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

z przeznaczeniem na ……………………………………………………………………….…. .

§2

Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości. Okres jej spłaty wynosi ……………

miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki nastąpi od dnia ………………………. w równych

ratach miesięcznych po ………………..……….. złotych.

§3

Pożyczkobiorca czynny zawodowo upoważnia Pracodawcę do potrącenia należnych rat

pożyczki zgodnie z §2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę

miesięcznie ………….……….. złotych poczynając od dnia ………………………………. .
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§4

Pożyczkobiorca emerytowany lub rencista zobowiązuje się do wpłacania należnych rat

pożyczki zgodnie z §2 niniejszej umowy, do ……….. dnia każdego miesiąca na konto

przyporządkowane ZFŚS przy Szkole Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w

Dębem Wielkim miesięcznie …………….. złotych poczynając od

dnia …………………….……….. .

§5

Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania przez
zakład pracy umowy o pracę z pożyczkobiorcą z jego winy lub na mocy porozumienia stron.

§6
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące zasady i przepisy prawa.

§8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Poręczyciele pożyczki:

1. Pan(i) …………………………………………., zam. ………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………..

……………………………………….
(czytelny podpis pierwszego poręczyciela )

2. Pan(i) …………………………………………., zam. …………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Seria i numer dowodu osobistego ………………………………………………………

……………………………………….
(czytelny podpis drugiego poręczyciela )

………………………………………… ……………………………………
(data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy) (podpis Pracodawcy)


