Załącznik Nr 2 do Regulaminu

UMOWA
w sprawie udzielenia poŜyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe. W
dniu ……………… pomiędzy Urzędem Miejskim w Lipnie, zwanym dalej zakładem pracy, w imieniu
którego występuje Burmistrz Miasta Lipna zwanym dalej PoŜyczkodawcą a Panią/Panem
……………………zwaną/zwanym dalej poŜyczkobiorcą, zam. …………………………………,
zatrudnioną/zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Lipnie została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim poŜyczkodawca udziela
poŜyczkobiorcy poŜyczkę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poŜyczki
oprocentowanej w wysokości 1 % w stosunku rocznym w wysokości 5 000,00 zł
z przeznaczeniem na remont mieszkania.

§ 2.
1.Okres spłaty poŜyczki wynosi …………………. . Rozpoczęcie spłaty poŜyczki następuje od
………………….. w ratach miesięcznych po ……………………………., płatnych do końca kaŜdego
miesiąca.
2. PoŜyczkobiorca upowaŜnia zakład pracy do potrącenia naleŜnych rat poŜyczki wraz z odsetkami z
przysługującego mu wynagrodzenia za pracę miesięcznie …………………………….poczynając od
miesiąca …………………..
3. PoŜyczkobiorca moŜe spłacić poŜyczkę we wcześniejszym terminie.
§ 3.
1.Niespłacona kwota wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania
z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy.
2.W innych przypadkach rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, albo przejścia na zasadzie art.7a
Ustawy o pracownikach samorządowych do innego pracodawcy, spłata poŜyczki następuje w terminach i
ratach określonych w umowie poŜyczki.
3. W sytuacji, gdy pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
niespłacona część poŜyczki podlega spłacie na warunkach określonych w umowie poŜyczki,
4. W przypadku śmierci poŜyczkobiorcy cała nie spłacona część poŜyczki ulega umorzeniu.

§ 4.
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

§ 5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.
Umowa niniejsza została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład
pracy, jeden poŜyczkobiorca.
Na poręczycieli proponuję:
1. ……………………………………..
………………………………..............
………………………………………..
2 ………………………………………
………………………………………..
………………………………………..

W razie nieuregulowanych we właściwym terminie poŜyczki zaciągniętej przez w/w ze środków
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wyraŜamy, jako solidarnie współodpowiedzialni na
pokrycie naleŜnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń i upowaŜnia zakład pracy do potrąceń.

___________________________________
/ nazwa zakładu pracy/

1. ______________________________________ 2. _________________________________
/podpis poręczyciela/
/podpis poręczyciela/

Stwierdzam własnoręcznym podpisem poręczycieli wymienionych pod poz. 1 i 2.

__________________________________________
/podpis sporządzającego umowę/

__________________________________
/podpis poŜyczkobiorcy/

___________________________________
/podpis poŜyczkodawcy/

