
Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZS nr 12 w Lublinie 

 

Umowa pożyczki nr ……….. 
na cele mieszkaniowe 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

  

zawarta w Lublinie, dnia .........................., 

pomiędzy: 

Zespołem Szkół nr 12 w Lublinie, reprezentowanym przez dyrektora Lucjana Miciuka, 

zwanego dalej „pracodawcą”, 

a: 

Panem/Panią ................................................................................................................................ 

zamieszkałym/łą w …................................................................................................................... 

PESEL ......................................, dowód osobisty nr ...................................... zatrudnionym/ną 

na stanowisku ………………………….........………………………………………………… 

w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie, zwanym dalej „pożyczkobiorcą”.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy stanowi pożyczka przeznaczona na: ..............................................................  

......................................................................, w wysokości: ........................................................  

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

§ 2 

1. Kwota pożyczki łącznie z oprocentowaniem w wysokości ………..………………… 

podlega spłacie w całości w ............... ratach miesięcznych, pierwsza rata w wysokości: 

............................. zł, kolejne  …….…  rat  po .................................... zł.  

2. Raty płacone będą w formie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłku chorobowego lub innego 

zasiłku/wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy ZFŚS. Emeryci oraz pracownicy 

czasowo nie pobierający wynagrodzeń (np. przebywający na urlopach wychowawczych, 

bezpłatnych) zobowiązani są  do comiesięcznych wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy 

w PeKaO SA V Oddział w Lublinie nr 49 1240 1503 1111 0010 0149 8625.  

3. Początek spłaty od miesiąca: .......................................... 20….... r. Przewidywany termin 

spłaty ostatniej raty w ......................... 20........ r.  

4. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości: ............... %. Oprocentowanie płacone  jest 

w terminach płatności rat.  

5. Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do dokonywania potrąceń należnych rat 

z oprocentowaniem z przysługującego mu wynagrodzenia i innych należności z tytułu 

zatrudnienia, np. z umowy zlecenia, umowy o dzieło, delegacji, nagród itp. Upoważnienie  

nie może być odwołane przed ostateczną spłatą pożyczki.  

6. W razie rozwiązania stosunku pracy pożyczkobiorca zobowiązuje się do osobistego 

wpłacania miesięcznych rat bezpośrednio na rachunek bankowy pożyczkodawcy  w PeKaO 

SA V Oddział w Lublinie nr 49 1240 1503 1111 0010 0149 8625.  

   

 

 

 



  

§ 3 
1. Spłata pożyczki zabezpieczona jest poręczeniami stanowiącymi integralną część umowy. 

2. Spłata  pożyczki   udzielonej   na  kwotę   powyżej 10 000 zł zabezpieczona  jest 

dodatkowo   wekslem   lub   zastawem*  ustanowionym   na   koszt   pożyczkobiorcy   na 

............................................................................................................……...........................                   
(dokładne określenie przedmiotu zastawu) 

...............................................................................................……........................................ 

na potwierdzenie czego pożyczkobiorca załącza do umowy odpowiednie, wymagane 

dokumenty.  

§ 4 

Pożyczkobiorca, oświadcza, że wszystkie dane i składane dokumenty są prawdziwe oraz 

znany mu jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mający zastosowanie 

w sprawach nie uregulowanych umową.  

  

§ 5 

Jako małżonek pożyczkobiorcy wyrażam zgodę na zawarcie tej umowy i jej warunki.  

  

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze 

stron. 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwisko, imię, adres) 

 

.............................................................                        ..................................................................  
                      (podpis małżonka)                                                                                                (data i podpis osoby przyjmującej zgodę)  
  

  

  

  

  

  

............................................................                         ..................................................................  
                   (podpis pożyczkobiorcy)                                                                                                     (podpis pracodawcy)  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

________________  

* niepotrzebne skreślić  



  

  

  


