Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

U M O W A P O Ż Y C Z K I nr ………………………...
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
W dniu …………........................................... roku w Gdańsku pomiędzy:

Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, zwaną dalej
„Administratorem”, reprezentowaną przez: …………………............................................................................
przy kontrasygnacie kwestora ……………………………………………………………………………………………………………….
a
Panią/Panem ……………………………………………………………………........................................................................
zamieszkałą/-ym…………………………………………………………………………………......................................................
zwaną/-ym dalej „Pożyczkobiorcą”
zatrudnioną/-ym

w

Akademii

Muzycznej

im.

Stanisława

Moniuszki

w

Gdańsku

od

dnia …………................................. r. na czas określony do dnia*……….................................r. / na czas
nieokreślony*/ byłym pracownikiem (emerytem/rencistą)*
została zawarta umowa następującej treści
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
przeznaczona na ........................................................ w wysokości ................................................
złotych (słownie zł: ……........................................................................................................................)
2. Pożyczka jest oprocentowana, oprocentowanie wynosi 1% w skali roku, co stanowi
kwotę …..................... zł. (słownie zł: ...................................................................................................)
Pożyczkobiorca dokona spłaty oprocentowania w terminie …..............................................................
§2
Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę pożyczki wraz z odsetkami za okres od dnia podpisania
umowy do dnia zwrotu pożyczki w 36 ratach miesięcznych po …...................... złotych miesięcznie.
§3
1. Administrator postawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki po podpisaniu niniejszej
umowy i ustanowieniu zabezpieczenia spłaty pożyczki.
2. Wypłata pożyczki nastąpi w formie przelewu środków na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek.
Wypłata pożyczki może nastąpić w gotówce wyłącznie na pisemny uzasadniony wniosek
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Pożyczkobiorcy złożony najpóźniej na 7 dni przed planowaną wypłatą pożyczki.
§4
1. Za datę spłaty pożyczki uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Administratora nr ................................................................................................................................
2. Pożyczkobiorca może dokonać przedterminowej spłaty pożyczki jedynie po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody od Administratora.
3. W przypadku powstania należności wymagalnych Administrator zastrzega sobie prawo do zaliczenia
wpływu na rachunek w kolejności: koszty dochodzenia należności, odsetki, kapitał.
§5
1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami w formie:
poręczenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Udzielone poręczenia stanowią załącznik do niniejszej
umowy i są integralną jej częścią.
2. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie ..........................................................................
§6
1. Pożyczkobiorca upoważnia Administratora do potrącania należnych rat i oprocentowania
z przysługującego mu wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę,
zlecenia, należności za podróże służbowe, zasiłki chorobowe itd.) przy zachowaniu przepisów prawa
pracy w tym zakresie.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zgadza się na potrącenie przez Administratora - pracodawcę
z wynagrodzenia

za pracę

i innych należności z

tytułu zatrudnienia

należności w

kwocie ...................... z tytułu spłaty pożyczki wynikającej z przedmiotowej umowy.
3. Jednocześnie Pożyczkobiorca oświadcza, że wnosi o dokonanie powyższych potrąceń
z wynagrodzenia za pracę w kwotach po ...................... zł począwszy od miesiąca.............................
4. Powyższe upoważnienie dotyczy także spłaty pożyczki w razie postawienia jej do natychmiastowej
spłaty i nie może być odwołane przed ostateczną spłatą pożyczki.
5. Pożyczkobiorca niebędący pracownikiem lub będący byłym pracownikiem, albo pracownikiem
któremu potrącenie raty zgodnie z ust. 1 -3 jest niemożliwe jest do zobowiązany do spłaty pożyczki
na rachunek bankowy ZFŚŚ Administratora w terminie określonym § 2.
§7
1. W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków niniejszej umowy Administrator
zastrzega sobie prawo do:
- zażądania dodatkowego zabezpieczenia pożyczki,
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- ustalenia nowego, wcześniejszego terminu jej spłaty,
- postawienia pożyczki w całości lub w części, w stan natychmiastowej wymagalności,
w terminie określonym w wezwaniu.
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek odchodzącego z pracy Pożyczkobiorcy, za pisemną zgodą
poręczycieli, pożyczka może być spłacana w ustalony (w aneksie do umowy) sposób pomiędzy
Pożyczkobiorcą a Administratorem.
3. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się
do jej spłaty natychmiast w przypadku:
a) rozwiązania przez Pożyczkobiorcę stosunku pracy z Administratorem, rozwiązania przez
Administratora stosunku pracy z Pożyczkobiorcą,
b) wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone we wniosku,
c) rezygnacji przez Pożyczkobiorcę z budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
albo zbycie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego przed całkowitą spłatą pożyczki,
d) nie znalezienia Poręczycieli, w przypadku wyznaczenia terminu ustanowienia nowych
poręczycieli w miejsce dotychczasowych,
e) wygaśnięcia z Pożyczkobiorcą stosunku pracy,
f) samoistnego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony.
§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Regulaminu Funduszu
Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Uczelni oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności Kodeks cywilny.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
§9
Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

…...............................................
(POŻYCZKOBIORCA)

…..............................................
(KWESTOR)

….................................................
(ADMINISTRATOR)
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