Załącznik nr 2
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe przy DBFO Wesoła m.st. Warszawy tj.
z dnia 23.03.2021 r. 

UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
NR......................

Zawarta w dniu .............................. pomiędzy ……………………..……………………… …………………. …………………………………………………, w imieniu którego działa dyrektor …………………………..…………………………………………..….… w treści „Pożyczkodawcą”,
a
Panią/Panem ...............................................................................................................................................
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”, zamieszkałym w ..................................................................................
....................................................................................................................................................................
zatrudnionym w ....................................................................................................................................... .

§1 i 2 wypełnia Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy
§ 1
Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2019  Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe przy Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy, została przyznana Pani/Panu..............................................................................................
Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczka                                                            w wysokości............................(słownie: ..........................................................................................)
oprocentowana w wysokości …...%  z przeznaczeniem na ..............................................................................
................................................................. . Pożyczka będzie spłacana w ........................ratach miesięcznych.

§ 2
1.	Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w ........................................... miesięcy.
2.	Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia .......................................... w  ……………….. ratach 
      miesięcznych.
a)	pierwsza rata wynosi ........................................zł.
(słownie: ...............................................................................................................................zł.)
b)	pozostałe raty po ..............................................zł.
(słownie: ...............................................................................................................................zł.)
  
	 ....................................................
						         pieczątka i podpis osoby uprawnionej
§ 3
1.	Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż w drugim miesiącu po miesiącu, w którym kwota pożyczki została przekazana pożyczkobiorcy.
2.	Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do comiesięcznego potrącenia należnych rat pożyczki        z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę zgodnie z § 2 niniejszej umowy.
3.	Emeryci i renciści oraz osoby będące na urlopach wychowawczych zobowiązani są do wpłacania w/w rat pożyczki na rachunek bankowy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.
4.	Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę nie stanowi podstawy do zwrotu naliczonych odsetek.
§ 4
1.	W razie rozwiązania umowy o pracę bądź wygaśnięcia stosunku pracy kwota pożyczki, która nie została spłacona, podlega natychmiastowej spłacie przez pożyczkobiorcę.
2.	Zasady natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się w odniesieniu do:
1)	Pracowników przechodzących do innego pracodawcy, jeśli nowy pracodawca zobowiąże się na piśmie do systematycznego potrącania rat spłaty z bieżących wynagrodzeń i przekazywania ich odpowiednio na konto Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy,
2)	Pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę oraz osoby, które rozwiązały umowę o pracę z winy pracodawcy, kontynuujących spłatę według zawartych w umowie zasad.
3)	W innych przypadkach za zgodą administrującego Funduszem, po zaopiniowaniu przez Komisję opiniującą wnioski o przyznanie pomocy z zfśs. 
3.	W przypadkach określonych w ust. 2 konieczne jest uzyskanie zgody poręczycieli.
§ 5
W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy Pożyczkodawca przyjmuje poręczenia pracowników odpowiednio biura lub placówki oświatowej w Dzielnicy Wesoła z załączonym oświadczeniem, w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do umowy, stanowiącym jej integralną całość.

§ 6
Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu wymienionego w § 1 niniejszej umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pożyczkobiorca, drugi Pożyczkodawca, trzeci Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.
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