
UMOWA 

pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe 
 
 

zawarta w Szubinie w dniu ................................................ pomiędzy: 

Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Szubinie ul. Kcyńska 36 89-200 Szubin 
reprezentowaną przez ................................................. , 
zwaną w dalszej treści "Pożyczkodawcą", 

 
a 

 

Panem/Panią ..................................., zamieszkałym/-łą w   ………………, ulica 

......................................................................  pesel..................................................... 
Zatrudnionym/ą w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w 
Szubinie zwaną dalej "Pożyczkobiorcą". 

 

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości                                                                                                                                                

………………... zł (słownie: ........................................... złotych) ze środków zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych na okres do ................................................................... 20. ............................. ..r. 

2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1% liczonego za cały okres spłaty pożyczki. 

3. Łączne zadłużenie z tytułu pożyczki i odsetek wynosi ............................ zł (słownie: 

.............................. złotych). Pożyczka podlega spłacie w całości w okresie ................................ miesięcy. 

4. Spłata pożyczki wraz z odsetkami przez Pożyczkobiorcę nastąpi w ratach stałych zgodnie z 

harmonogramem spłat, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Wcześniejsza spłata pożyczki 

nie ma wpływu na uprawnienia w zakresie udzielenia kolejnej pożyczki. 

6. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

a) rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę 

b) rozwiązania umowy o prace przez Pożyczkodawcę bez okresu wypowiedzenia z winy 

pracownika. 

c) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych, 

d) stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż w niniejszej umowie. 

7. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ................................. w równych miesięcznych 

ratach płatnych każdorazowo do .....dnia miesiąca. Wyjątkiem jest pierwsza rata, która wynosi

 ................................................. zł. 

8. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi poręczenie cywilne: 

a) .........................zamieszkałego w ............................, ul. ............................ .., nr dowodu osobistego 

................................................................. , pesel ....................................... 

b) ....................... zamieszkałego w ........ .... ............., ul. ............................. , nr dowodu osobistego 

......................................................., pesel ....................................... 



8. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

10. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

W przypadku niewywiązywania się przez Pożyczkobiorcę z warunków umowy zobowiązujemy 

się solidarnie do spłaty pożyczki na zasadach określonych w pisemnym porozumieniu z 

pożyczkodawcą. 

....................................... ..................................... 
(podpis Poręczyciela) 

 
 

(podpis 
Pożyczkobiorcy) 

 
Wyrażam zgodę na zaciągnięcie pożyczki. 

(podpis Poręczyciela) 
 

 
(podpisy osób działających w imieniu Pożyczkodawcy) 

 
 
 

(podpis współmałżonka Pożyczkobiorcy) 


