Załącznik nr 11

UMOWA
W SPRAWIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy:
Zespołem Szkoł Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Swiętokrzyskim
Osiedle Słoneczne 33
27 – 400 Ostrowiec Swiętokrzyski
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Pracodawcą”,
a Panią/Panem* ………………………………………………………………..
zatrudnioną/-ym w ……………………………………………………………
zamieszkałą/-ym w ……………………………………………………………,
zwaną/-ym dalej „Pozyczkobiorcą”
o następującej tresci:
§ 1.
1. Zgodnie z decyzją z dnia ……………………., na podstawie § 14 Regulaminu ZFSS obowiązującego w
…………………………………………...,
została
Pani/Panu*
przyznana
pozyczka
…………………………….......................................................................
(rodzaj pożyczki)

w wysokosci ………………zł (słownie ……………………….. ………………….. złotych).
2. Oprocentowanie pozyczki wynosi …….% w stosunku rocznym.
§ 2.
1. Przyznana pozyczka podlega spłacie w całosci, a okres jej spłaty wynosi ……….
2. Początek spłaty następuje od dnia ……………….. r.
§ 3.
Udzieloną pozyczkę rozkłada się na rowne miesięczne raty w wysokosci …………………… zł kazda.
§ 4.
Pozyczkobiorca wyraza zgodę na potrącanie rat z tytułu spłaty pozyczki z wynagrodzenia za pracę,
zasiłku z ubezpieczenia społecznego lub swiadczen z ubezpieczenia społecznego.
W razie nieterminowego wpłacania rat przez Pozyczkobiorcę Pracodawca jest upowazniony do
dokonywania potrącen zaległosci z wynagrodzenia Pozyczkobiorcy na zasadach okreslonych w art. 87
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 z pozn. zm.).
§ 5.
Niespłacona kwota pozyczki podlega natychmiastowej spłacie, w przypadku gdy:
a) nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub
b) nastąpiła sprzedaz lokalu mieszkalnego, na zakup ktorego udzielono pozyczki.
§ 6.
Udzielenie pozyczki, o ktorej mowa w § 1 niniejszej umowy, uzaleznione jest od poręczenia co najmniej
dwoch osob będących pracownikami Zespołu Szkoł Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu

Swiętokrzyskim , z ktorymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreslony.
§ 7.
1. Zmiana warunkow zawartych w niniejszej umowie moze byc dokonana wyłącznie w formie
pisemnej.
2. Jakiekolwiek ustne lub dorozumiane ustalenia dotyczące zmiany warunkow tej umowy są
niewazne.
§ 8.
Sprawy, ktorych nie uregulowano w niniejszej umowie, podlegają przepisom Regulaminu ZFSS
obowiązującego u Pracodawcy.
§ 9.
Pozyczkobiorca oswiadcza, ze zapoznał się z Regulaminem, o ktorym mowa w § 8 niniejszej umowy.
§ 10.
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z ktorych po jednym
otrzymują: Pozyczkobiorca, Pracodawca, Poręczyciele.
Poręczyciele:
1. ……………………………………, nr dowodu osobistego …………………..
imię i nazwisko

zam. …………………………………………………………………..
2. ……………………………………, nr dowodu osobistego …………………..
imię i nazwisko

zam. …………………………………………………………………..
W przypadku gdy Pozyczkobiorca nie spłaci – na warunkach okreslonych tą umową – udzielonej
pozyczki, wyrazamy zgodę na potrącenie zadłuzenia Pozyczkobiorcy z tego tytułu z naszych
wynagrodzen.
1. ……………………………….
podpis poręczyciela

2. ……………………………….
podpis poręczyciela

……………………….…………….
pozyczkobiorca

*Niepotrzebne skreslic

.………………………………..
podpis i pieczątka Dyrektora

