Nazwisko i imię

Końskie, dnia ………………………

…………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………...
Miejsce pracy
……………………………………

Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 1
w Końskich

WNIOSEK
Proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków funduszu świadczeń socjalnych
w wysokości .......................................... słownie .....................................................
z przeznaczeniem na:
1. Dofinansowanie do spłat kredytu przy ubieganiu się o mieszkanie własnościowe
2. Dofinansowanie do budowy, rozbudowy domu jednorodzinnego bądź lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
3. Dofinansowanie do wykupu mieszkania dotychczas zamieszkałego przez
ubiegającego się o pożyczkę
4. Dofinansowanie do zakupu mieszkania, domu od osób prywatnych,
5. Dofinansowanie do adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne,
6. Remont i modernizacje mieszkań lub domów jednorodzinnych

Podpis wnioskodawcy
…..………………………………

Oświadczam, że znany jest mi regulamin przyznawania pożyczki z funduszu
mieszkaniowego.
Podpis wnioskodawcy
…..………………………………

W przypadku pobierania pożyczki przyznanej na podstawie danych zawartych we
wniosku i oświadczeniu niezgodnym z regulaminem nie spłacona kwota staję się
natychmiast wymagalna do spłacenia.

Potwierdzenie zatrudnienia i uprawnienia do korzystania z ZFŚS
Stwierdzam, że Pan/Pani ………………………………………………………
zatrudniona/y…………………………………………………………………..
Charakter stosunku pracy ……………………………………………………..
jest uprawniona/y do korzystania z ZFŚS ……………………………………..
Data …………………………………….
Pożyczkę przekazano w kwocie ……………………………………………….
słownie ………………………………………………………………………...

Podpis i pieczęć pracodawcy
…..………………………………

UMOWA NR ……………………
Pożyczki na cale mieszkaniowe
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W dniu …………………… pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich,
reprezentowanym przez dyrektora ………………………………………………………………
a Panem/Panią…………………………………………………………………………………………….
zam……………………………………………………………………………………………………….
zatrudnionym/zatrudnioną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich *(emerytem,
rencistą, osobą pobierającą świadczenie kompensacyjne) zwanym/zwaną dalej Pożyczkobiorcą, zawarta
została umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest pożyczka na: ……………………………………………………… przyznana
decyzją Dyrektora ………………………………… z dnia ……………………….... zgodnie
z regulaminem ZFŚS w wysokości ………………… zł
słownie …………………………………………………………………………………………………...
§2
1. Pożyczka nie jest oprocentowana.
2. Pożyczka podlega spłacie w całości w …………… ratach miesięcznych, począwszy od
dnia…………………….. z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.
§3
Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie rat z wynagrodzenia i zasiłków.
§4
Emerytowani pracownicy i renciści dokonują spłat rat pożyczki na konto ZFŚS podane przez
dysponenta do 20 każdego miesiąca.
§5
Niespłacona pożyczka z Funduszu Mieszkaniowego staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
a) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (nie dotyczy rozwiązania stosunku pracy
w związku z przejściem na emeryturę),
b) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawidłowych danych,
c) stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż w niniejszej umowie.
§6
Spłata pożyczki zabezpieczona jest poręczeniem dwóch osób. Poręczenia mogą udzielić pracownicy
zatrudnieni na czas nieokreślony lub na czas określony nie krótszy niż okres spłaty, emeryci, renciści,
osoby przebywające na świadczeniach kompensacyjnych.
§7
W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych przyznana pożyczka może być umorzona pod
warunkiem dokonania spłaty powyżej 50% jej wysokości.
§8
Zmiana jakichkolwiek postanowień umowy wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

………………………………….
/podpis pożyczkobiorcy/

……………………………………
/podpis pracodawcy/

PRĘCZENIE POŻYCZKI

1. Pan (Pani) ………………………………………………………………………………..
Nr dowodu osobistego …………………………………………………………………..
Zamieszkała/ły …………………………………………………………………………..
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego,
wyrażam zgodę jako solidarnie współodpowiedzialny na potrącenie rat z mojego wynagrodzenia.
…………………………..
/podpis poręczyciela/

2. Pan (Pani) ………………………………………………………………………………..
Nr dowodu osobistego …………………………………………………………………..
Zamieszkały/ły …………………………………………………………………………..
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego,
wyrażam zgodę jako solidarnie współodpowiedzialny na potrącenie rat z mojego wynagrodzenia.
…………………………..
/podpis poręczyciela/

