Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS z dnia 27 lutego 2015 r.

……………………………………………………………….
(pieczęć nagłówkowa zakładu)

UMOWA POŻYCZKI DLA EMERYTA LUB RENCISTY NA CELE MIESZKANIOWE NR ………. /20….
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

zawarta w dniu ………………......... pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
reprezentowaną przez Rektora …………………………………………………………………
zwanego w treści umowy Pożyczkodawcą
a Panem(Panią)……………………………………………….…………………..………………
zamieszkałym(ą) …………………………………………………………………………………………………..…....
legitymującym(ą) się dowodem osobistym ................................., PESEL ......................................,
zwanym(ą) w treści umowy Pożyczkobiorcą,
§1
Pożyczkodawca udziela, a Pożyczkobiorca przyjmuje pożyczkę w kwocie …………………. zł (słownie:
……………………………..………) z przeznaczeniem na …………………………………………………………

§2
1. Pożyczkę udziela się na okres od …………………… do ………………………..
2. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 1 % w stosunku rocznym.
3. Kwota naliczonych odsetek wynosi …………………. zł (słownie: ……………………………..………)
4. Pożyczka podlega spłacie w całości wraz z odsetkami.
5. Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w ……….. miesięcznych ratach począwszy od ………………….…r.,
przy czym pierwsza rata będzie wynosić …………. zł a następne raty po ………….. zł.
6. Raty płatne są do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§3
Pożyczkobiorca wpłaca indywidualnie raty pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy na
konto bankowe ZFŚS: Bank ………. Nr …………………. przelewem lub w kasie Uczelni.
§4
1. Na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy spłata rat pożyczki może być zawieszona lub przedłużony
okres jej spłaty – na warunkach określonych w Regulaminie.
2. W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy pożyczka zostanie umorzona w całości.
3. Wcześniejsza spłata rat pożyczki nie uprawnia Pożyczkobiorcy do ubiegania się o zwrot naliczonych
odsetek od udzielonej pożyczki.
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§5
1. Pożyczkobiorca ustanawia zabezpieczenie swego zobowiązania w postaci poręczenia …. Poręczyciela/i.
2. W razie nieuregulowania rat pożyczki we właściwym terminie przez Pożyczkobiorcę, Poręczyciele
będący pracownikami Uczelni wyrażają zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na potrącenie
niespłaconej kwoty wraz z oprocentowaniem z ich wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, natomiast
Poręczyciele niebędący pracownikami Uczelni zobowiązują się jako solidarnie współodpowiedzialni do
indywidualnej spłaty zadłużenia w terminach i wysokościach określonych w umowie pożyczki, którą
podpisali.
3. Poręczenie udzielane jest bezterminowo do pełnej wysokości zobowiązań.
§6
1. Niespłacenie przez Pożyczkobiorcę zaciągniętej pożyczki w wymaganym terminie lub niespłacenie rat
przez 2 kolejne miesiące powoduje pisemne wezwanie Pożyczkobiorcy do uregulowania należności
oraz pisemne powiadomienie Poręczycieli.
2. Niespłacenie przez Pożyczkobiorcę pożyczki w terminie lub niespłacanie jej przez 3 kolejne miesiące
skutkować będzie koniecznością spłaty zadłużenia na zasadach określonych w § 5, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu.
§7
Zmiana warunków w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1.

Do niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ZFŚS dotyczące pożyczki, a w
szczególności umorzenia, zawieszenia spłaty oraz niezwłocznego jej zwrotu w całości.

2.

Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu ZFŚS przed podpisaniem niniejszej
umowy.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………..

(data i podpis Pożyczkobiorcy)

(podpis Rektora lub osoby upoważnionej)
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Poręczenie spłaty:
1. Poręczyciel/e oświadcza/ją, że zapoznał/li się z treścią Regulaminu ZFŚS przed podpisaniem niniejszej
umowy.
2. W razie nieuregulowania należności w ustalonym terminie przez Pożyczkobiorcę, wyrażam/y zgodę,
jako solidarnie współodpowiedzialny/i, na pokrycie niespłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z
mojego/naszych wynagrodzenia/ń za pracę i zasiłku chorobowego.
3. W razie nieuregulowania należności w ustalonym terminie przez Pożyczkobiorcę, zobowiązuję/emy się
jako solidarnie współodpowiedzialny/i do indywidualnej spłaty zadłużenia w terminach i wysokościach
określonych w umowie.
1) Pan(Pani) …………………………………………………………………………….…….…………………………..………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego ………………………
PESEL ………………………

………………………………………………………………………………….……………………….
(data i podpis Poręczyciela)

2) Pan(Pani) ……………………………………………………………………………….…….…………………………..………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego ………………………
PESEL ………………………

………………………………………………………………………………….……………………….
(data i podpis Poręczyciela)

Potwierdzam własnoręczność podpisów Pożyczkobiorcy i Poręczyciela/i

………………………………………………………………………………….…
(data i podpis pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac)
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