............................................................
(imię i nazwisko)

............................................................
............................................................
............................................................
(adres zamieszkania)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POśYCZKI
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych poŜyczki w
wysokości:………………………..

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

z przeznaczeniem na:
1.

uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych,

2.

pokrycie kosztów wykupu lokalów na własność,

3.

budowa domu jednorodzinnego,

4.

nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego, adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne,

5.

remonty i modernizacja,

6.

przystosowanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych. *

PoŜyczkę zobowiązuje się spłacić w okresie …………………lat. * *

.......................................................
(czytelny podpis)

...............................................................
(miejscowość, data)

*
**

właściwe zakreślić
do 5 lat.

UMOWA POśYCZKI
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W dniu ....................... została zawarta umowa poŜyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, pomiędzy Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mogilanach, w
imieniu którego działa Kierownik Jolanta Jurkiewicz
a
Panem/Panią ................................................................................................................................................
zwanym/zwaną dalej PoŜyczkobiorcą zamieszkałym w ........................................................................
............................................................................................................................................................................
zatrudnionym w ..............................................................................................................................................
o następującej treści:
§1
Przyznaje się Panu/Pani ................................................................................................................................
ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych poŜyczkę w wysokości .................
złotych (słownie: ...........................................................................................................................................)
oprocentowaną w wysokości ............................ % w stosunku rocznym z przeznaczeniem na:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
§2
1.
2.
3.

Okres spłaty poŜyczki wynosi: ................................. lat(a).
Rozpoczęcie spłaty poŜyczki następuje od dnia ............................................. w równych ratach
................ miesięcznych po ................... złotych i pierwsza rata ............................ złotych,
odsetki ................................ płatnych do dnia ................................................... .
Zapłata odsetek naliczanych od pozostałej do spłaty kwoty poŜyczki następuje wraz ze
spłatą rat kapitału głównego.
§3

PoŜyczkobiorca upowaŜnia pracodawcę do potrącenia naleŜnych rat poŜyczki wraz z odsetkami,
zgodnie z §2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, poczynając od
dnia: .................................. .
W przypadku emerytów i rencistów poŜyczkodawca zobowiązuje poŜyczkobiorcę do wpłat
naleŜnych rat poŜyczki wraz z odsetkami, poczynając od dnia: .................................., na dobro
rachunku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mogilanach ZFŚS
- KBS O/Mogilany: 53859100070220000009120002.
§4
Niespłacona poŜyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania umowy o pracę
przez PoŜyczkobiorcę lub w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez
wypowiedzenia z winy PoŜyczkobiorcy.

§5
Niespłacona kwota poŜyczki udzielona na wkład mieszkaniowy lub budowlany, na mieszkanie z
budownictwa spółdzielczego, staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania umowy
o pracę przez PoŜyczkobiorcę w drodze wypowiedzenia.
§6
Rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika nie powoduje zmiany udzielania warunków
poŜyczki zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak pracodawca ustali w
porozumieniu z PoŜyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia poŜyczki.
W wypadku nie wywiązania się PoŜyczkobiorcy ze spłaty zadłuŜenia przez okres 3 miesięcy w
indywidualnym trybie, zadłuŜenie spłacają poręczyciele.
§7
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje PoŜyczkobiorca, a dwa Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w
Mogilanach.
Poręczyciele:
1. ......................................................................... zam. ....................................................................................
nr i seria dowodu osobistego: .......................................................................................................................
2. ......................................................................... zam. ....................................................................................
nr i seria dowodu osobistego: .......................................................................................................................
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej
wymienionego, wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie
należnej kwoty z naszych wynagrodzeń.

....................................................
(Poręczyciel 1)

....................................................
(PoŜyczkobiorca)

....................................................
(Poręczyciel 2)

....................................................
(PoŜyczkodawca)

