Załącznik Nr. 3

UMOWA
W SPRAWIE POśYCZKI
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W dniu ................... r pomiędzy .................................................
w imieniu której działają:
.....................................................................................................
a:
Panem/Panią zamieszkałym: ................................................................................ zwanym w
dalszej części umowy „PoŜyczkobiorcą”
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Decyzją Pracodawcy podjętą w konsultacji z Komisją Socjalną z dn ................ została
przyznana Panu/Pani ...................................................... ze środków Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych poŜyczka oprocentowana w wys. 3 % w stosunku rocznym w kwocie
.................,- złotych (słownie: ..........................) - z odsetkami .........................zł
z przeznaczeniem na remont i modernizację własnego mieszkania
§2
Przyznana poŜyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ...... miesięcy
począwszy od miesiąca następującego po tym, kiedy pracodawca przekaŜe poŜyczkę na jej
konto tj. z poborów za .................. w miesięcznych ratach szczegółowo omówionych
w załączniku do niniejszej umowy.
§3
PoŜyczkobiorca upowaŜnia zakład pracy do potrącania naleŜnych rat poŜyczki wraz
z odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę,
nagród, premii, zasiłku chorobowego poczynając od dnia .................. r.
§4
Nie spłacona poŜyczka udzielona ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
staje się natychmiast wymagalna w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
§5
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§6
W celu zabezpieczenia zwrotu poŜyczki i zapłaty oprocentowania wnioskujący przedstawia
dwóch poręczycieli zatrudnionych u Pracodawcy:
1. ............................................
2. ............................................

zam. ............................................
zam. .............................................

§7
W sprawie nieuregulowanej niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 04.03.1994
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. Nr 43 z dn. 30.03.1994 poz. 163
z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden otrzymuje Pracodawca i drugi PoŜyczkobiorca.

Podpis PoŜyczkobiorcy .............................................................
Seria i nr dowodu osobistego PoŜyczkobiorcy : …………………………………..

Pracownik

Pracodawca

W razie nieuregulowania w odpowiednim terminie poŜyczki zaciągniętej przez
poŜyczkobiorcę ze środków ZFŚS wyraŜamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na
pokrycie naleŜnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, nagród, premii, zasiłku
chorobowego.

1 ....................................................................

2 ....................................................................

....................................................................
podpis i pieczęć przedstawiciela firmy
stwierdzającego własnoręczność podpisów.

