
WNIOSEK

o przyznanie pozyczki na cele mieszkaniowe

Zabrze, dn ...... ..... 20' .... r.

Am;? / nazwiska/

/adres zamieszkania /

/charakter uprawnienia ~ stanowiskb/

Prosz§ o przyznanie mi pozyczki na cele mieszkaniowe : budowy-zakupu

domu lub mieszkania, zamiany domu lub mieszkania, wniesienia kaucji

mieszkaniowej, remontu lub modemizacji domu lub mieszkania.1

Oswiadczam, ze z pozyczki mieszkaniowej korzystafam/em w
roku, ktora zostata sptecona w

Inne uwagi: "

Prawdziwosc wyzej przedstawionych danych potwierdzam wfasnorf cznym

podpisem, swiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 271 K.K.

/ podpis wnioskodawcy/

Decyzja o przyznaniu pozyczki

Przyznano pozyczk? wkwocie zt /stownie:

Nie przyznano pozyczki z powodu

Zabrze, dn
/data, pieczajka i podpis pracodawcy/

niepotrzebne skreslic



Zatacznik nr 5

UMOWA

o pozyczki na cele mieszkaniowe z ZF&

W dniu pomî dzy Szkofq Podstawowg nr 31 w Zabrzu, zwana. dalej zakfadem pracy,

w imieniu ktdrego dziata ZF&, a Pania/Panem

zwanaynym dalej pozyczkobiorcq, zamieszkataytym w

zatrudnionym na stanowisku w SP-31 w Zabrzu, zostata zawarta umowa

naste.puja.cej tresci ;

§1

Decyzja. nr /20 z dnia podje.ta. w trybie i na zasadach okreslonych w : Ustawa z 04.03.1994

oZaktadowym Funduszu ^wiadczeri Socjalnych DzU nr 43/1994, ustaw o zwî zkach zawodowych

z 23.05.1994 Dz.U. nr 55 z pdzniejszymi zmianami, pozostafe przepisy prawne, zostata przyznana

P ze srodkow ZF^S SP31 pozyczka

w wysokosci zf /sfownie: ; zt/

oprocentowana jednorazowo w wysokosci 3% z przeznaczeniem na

§2

Przyznana pozyczka podlega sptacie w catosci przez okres lat 3 w ratach po : pierwsza ., zt,

nast̂ pne zf miesî cznie poczynajgc od dn

$3

Pozyczkobiorca upowaznie organ dokonuja.cy wyptaty uposazenia do potrqcania naleznych rat pozyczki

wraz z odsetkami - zgodnie z §2 niniejszej umowy, z przystuguja.cego mu miesî cznego wynagrodzenia za

, poczynajgc od podanego dnia sptaty pierwszej raty.

§4

Niesptacona kwota pozyczki wraz odsetkami staje si$ natychmiast wymagaina w przypadku rozwia,zania

umowy o prac? przez zaktad pracy z winy pozyczkobiorcy.



§5

Rozwia_zanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunkow sptaty udzielonej

pozyczki. W przypadku tyjn zaktad pracy ustali pisemnie z pozyczkobiorca. sposob splaty i zabezpieczenia

pozyczki.

§6

Urlopy wychowawcze i emerytury /renty nie zwalniajq pozyczkobiorcy z obowiqzku sptacania miesie.cznych

rat z tytutu pobranej pozyczki.

§7

W przypadku nie sptacenia pozyczki prze pozyczkobiorcy, sptaty dokonuja. pore_czyciele. Pore.czycielami

moga. bye pracownicy zatrudnieni na czas nieokreslony w SP31 w Zabrzu.

§8

Zmiana warunkow w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowq maja. zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Umowa niniejsza sporzqdzona zostata w 2 jednobrzmia_cych egzemplarzach, ktore otrzymujq

pozyczkobiorca i ksî gowosc SP-31 w Zabrzu.

Na porQczycieli proponuj? : /wpisac czytelnie/

1. P

Seria i nrdowodu osobistego wydanego przez

Adres zamieszkania:

2. P

Seria i nrdowodu osobistego wydanego przez.

Adres zamieszkania:

W razie nieuregulowania we wtaSciwym terminie pozyczki przez w/w wyrazamy zgode. na pokrycie

naleznej kwoty wraz z odsetkami z naszych poborow.

Podpisy porQczycieli

1

2



piecz^c zaktodu pracy

Podpis pozyczkobiorcy:

Stwierdzam wfasnorecznosc podpisow por^czycieli i pozyczkobiorcy.

pieaqtka imienna ipodpis dyrektora zakfadu pracy


