Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS Prokuratury Okręgowej w Słupsku

UMOWA NR

/

o pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Prokuratury
Okręgowej w Słupsku, zawarta w dniu __________________ pomiędzy
Prokuraturą Okręgową w Słupsku zwaną dalej zakładem pracy, w imieniu
którego działa Prokurator Okręgowy –
z Panem/Panią___________________________________________________
zwanym/ą dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym/ą w ______________________
________________________________________________________________
zatrudnionym/ą
w
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
§1
Prokurator Okręgowy w Słupsku decyzją z dnia ________________________
wydaną na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz.U. 43.poz.163 ze zm.) p r z y z n a ł
Panu/i
____________________________________________________________
ze środków ZFŚS pożyczkę oprocentowaną według zasad określonych w§ 30
ust. 6 Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Prokuraturze
Okręgowej w Słupsku oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu słupskiego – w
stosunku rocznym w wysokości ……%
w kwocie: ________________ słownie: _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
z przeznaczeniem na:
________________________________________________________________
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Spłatę pożyczki poręczają:
1. Pan/i______________________________,
zam.____________________________________________________
seria i nr dow. osob. __________________
2. Pan/i______________________________,
zam.____________________________________________________
seria i nr dow. osob. __________________
§2
Pożyczkobiorca
_______________________________________________

Pan/i

zobowiązuje się zwrócić określoną w § 1 kwotę pożyczki wraz z
______________ oprocentowaniem.
§3
Okres spłaty pożyczki wynosi ______________ miesięcy. Rozpoczęcie spłaty
rat pożyczki wraz z odsetkami następuje od dnia ________________________
w równych ratach miesięcznych w wysokości I rata ___________________
zł.
i __________ rat po ________________ zł.
§4
Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia należnych rat pożyczki
(zgodnie z § 3 umowy) z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, w
wysokości I rata _____________ zł i _________ rat po ______________ zł
poczynając od dnia ______________________
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§5
Nie spłacona kwota pożyczki, wraz z należnymi odsetkami staje się natychmiast
wymagalna w przypadku:
a) rozwiązania umowy o pracę (stosunek pracy) przez pożyczkobiorcę:
 w drodze wypowiedzenia
 na mocy porozumienia stron
 porzucenia pracy
b) rozwiązania umowy (stosunku pracy) przez zakład pracy z winy
pożyczkobiorcy.
§6
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz.U. 2016.800 j.t.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Oświadczenie stron umowy, w tym zobowiązanie poręczycieli do pokrycia
należnej kwoty stanowi integralną część niniejszej umowy, jako załącznik Nr 1.
§9
Umowa niniejsza została
egzemplarzach, z których
pożyczkobiorca.

sporządzona w
jeden otrzymuje

dwóch jednobrzmiących
zakład pracy, a drugi

______________________________ _____________________________
(podpis pożyczkobiorcy)

(Prokurator Okręgowy)

____________________________
(podpis poręczyciela)
____________________________
(podpis poręczyciela)
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Załącznik Nr 1 do umowy nr ……/….. o pożyczkę z ZFŚS

Oświadczamy, że w przypadku nie wykonania przez pożyczkobiorcę warunków
umowy zobowiązujemy się jako poręczyciele do pokrycia należnej kwoty.
1. ____________________________
(podpis poręczyciela)
2. ____________________________
(podpis poręczyciela)

________________________________
(podpis pożyczkobiorcy)

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w poz. 1 i 2

_____________________________

__________________________

(pieczęć Prokuratury Okręgowej)

(pieczęć imienna i podpis)

(pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji Socjalnej)
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