
Załącznik nr 5 

 

 

UMOWA  NR ……………………………………………. 

w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe 

 

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szewcach spisana w  dniu 

…………………… pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach, ul. Strzeszowska 7  

a ……………………………………………………………………..zwanym pożyczkobiorcą, 

zatrudnionym/ą w ………………………………………………………………………………………………. 

 

Została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

Została przyznana pożyczka w wysokości ………………........................................zł 

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

 

§2 

Od udzielonej pożyczki zostały naliczone odsetki w wysokości 0,5 % tj. kwota…………………………zł 

 

§3 

Przyznana pożyczka podlega spłacie  w całości. Rozpoczęcie spłaty  pożyczki następuje od miesiąca  

……………………………..………….spłata obejmuje odsetki w wysokości ………….………………..………zł 

następne spłaty obejmują …….……rat, płatnych w równych kwotach miesięcznych po …………….…………zł 

i rata wyrównująca ………………….………..zł.  

 

§4 

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z 

obowiązującym regulaminem. Pożyczkobiorca- Emeryt/rencista  spłaca pożyczkę wraz z odsetkami samodzielnie  

zgodnie z ustalonym przez komisję harmonogramem spłat na konto ZFŚS nr 09 9591 0004 2001 0010 0827 0002 

 

§5 

Niespłacona kwota staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania umowy o pracę. 

 

§6 

Pracownicy będący w zadłużeniu w stosunku do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szewcach  w momencie przejścia na emeryturę składają zał. nr 7 i otrzymują harmonogram spłaty. 

Harmonogram spłaty powinien być zaakceptowany przez SAPO. Pożyczkobiorca płaci raty w dotychczasowej 

wysokości. Harmonogram spłaty jest integralną częścią Aneksu do Umowy. 

 

§7 

Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia regulaminu ZFŚS Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Szewcach. 

 

§8 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje SAPO, drugi pożyczkobiorca, 

trzeci Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szewcach. 



WYPEŁNIA POŻYCZKOBIORCA 

Pożyczka zostanie wpłacona na konto tj. ………………………………….............................. 

                          

 

 

Poręczenie spłaty: 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę, jako solidarnie 

współodpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń za pracę (emerytur lub rent). 

 

 

1……………………………………………………zam. w ……………………………………………………….……. 
                          (imię i nazwisko poręczyciela)                                                                                                                (adres zamieszkania) 

Dow.os.seria ………..nr…………………………wydany przez………………………………………….. 

z dnia ………………………………………..….. 

                                                                                       ……………………………………………… 
                                                                                                                (podpis poręczyciela) 

 

 

2……………………………………………………zam. w ……………………………………………………………. 
                          (imię i nazwisko poręczyciela)                                                                                                                (adres zamieszkania) 

Dow.os.seria ………..nr…………………………wydany przez………………………………………….. 

z dnia …………………………………….…….. 

                                                                                       ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                              (podpis poręczyciela) 
 

 

Podpis pożyczkobiorcy……………………………………… 

 

 

 

……………………………………………                          
                                   (data i podpis Pracodawcy)                                                                                   

 

 

 

 

 

 


