
Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS

Umowa o przyznanie pożyczki
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

na cele mieszkaniowe
Zawarta w dniu  pomiędzy Burmistrzem Zdzieszowic Panią Sybilą Zimerman,

a Pan(ią/em)  PESEL: 

zwanym dalej „pożyczkobiorcą”.

§ 1.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zakład pracy przyznaje „pożyczkobiorcy” ze środków

zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  pożyczkę  na  cele  mieszkaniowe  w  wysokości:

 zł (słownie  zł).

oprocentowaną oprocentowaniem stałym 0,5% w stosunku rocznym, z przeznaczeniem na: 

.

§ 2.

Udzielona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie  zł 

(słownie:  zł)  podlega

spłacie w  ratach, w tym pierwsza rata stanowi odsetki1) od udzielonej pożyczki.

Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia 

• pierwsza rata -  (odsetki od udzielonej pożyczki)

• druga rata - 

• rat - 

§ 3.

1. Pożyczkobiorca  upoważnia  zakład  pracy  (na  podstawie  art. 91  § 1  K.p.  i  złożonego  oświadczenia
załączonego do umowy) do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej

umowy z przysługującego wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia    z uwzględnieniem

ograniczeń wynikających z art. 871 K.p.

2. W razie niewypracowania wynagrodzenia w wysokości wystarczającej na spłatę raty pożyczki Referat
Budżetowo -  Finansowy zawiadamia pożyczkobiorcę o konieczności  uregulowania pozostałej  części
raty pożyczki w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu w wyznaczonym terminie.

3. Na zabezpieczenie spłaty pożyczki pożyczkobiorca musi uzyskać poręczenie dwóch poręczycieli, którzy
są pracownikami Urzędu.

4. Przy rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą, zasady i terminy spłaty pozostałej części pożyczki
wraz  z  odsetkami  pozostają  bez  zmian.  W  przypadku  pogorszenia  sytuacji  życiowej,  materialnej
i rodzinnej Burmistrz Zdzieszowic na wniosek pożyczkobiorcy może wydłużyć termin spłaty pożyczki.

5. Emeryci i renciści opłacają raty w kasie Urzędu lub na konto Urzędu. 

§ 4.

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

1) odsetki  naliczone wg wzoru: (kwota kredytu)  * oprocentowanie kredytu * (365 dni – przy pożyczce na 1 rok,
730 dni – przy pożyczce na 2 lata; 1095 dni – przy pożyczce na 3 lata) / 365 dni.

Strona 1 z 2



§ 5.

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  maja  zastosowanie  postanowienia  Regulaminu
Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  oraz  powszechnie  obowiązujące  przepisy  i  zasad  prawa
cywilnego.

§ 6.

Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych i niniejszej umowy, którą podpisuje. 

§ 7.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  które otrzymują:  1 egz.  pożyczkobiorca,
1 egz. Referat Budżetowo – Finansowy, 1 egz. Referat Organizacyjny. 

§ 8.

Poręczenie spłaty: w razie nieuregulowania należności we właściwym terminie, o którym mowa w § 3, ust. 2
i ust. 3 przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę jako solidarni współodpowiedzialni na pokrycie niespłaconej
kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń.

1.

(imię i nazwisko poręczyciela) (nr PESEL)

(data i czytelny podpis)

2.

(imię i nazwisko poręczyciela) (nr PESEL)

(data i czytelny podpis)

(data i czytelny podpis pożyczkobiorcy)

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów.

(data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za załatwienie formalności)

(podpis pracodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w umowie zgodnie z ustawą z  dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1997).

 (podpis pożyczkobiorcy)

Strona 2 z 2


