UMOWA POŻYCZKI NR ………./03/2019

Załączniki Nr 5
do Regulaminu

zawarta w Warszawie w dniu 5 marca 2019 r.. pomiędzy Pracowniczą Kasą Zapomogowo –
Pożyczkową ”OŚWIATA” z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 262, reprezentowaną przez:
1. Stanisława Datę
2. Wandę Łabecką
3. Danutę Chabior
zwaną dalej POŻYCZKODAWCĄ
a
…………………………………………………………….zam.……………………………………………….…………………
legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………………...….…..PESEL … … … … … … … … … … …
zatrudnionym/ą…………………………………….……………….…………………………………………………………….
zwanym/ą dalej POŻYCZKOBIORCĄ
i
1. ………………………………………………….…….zam.………………………….……………….................................
legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………………….........PESEL … … … … … … … … … … …
zatrudnionym/ą …………………………………………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………….……….zam..………………………………………………………………....
legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………………………..PESEL … … … … … … … … … … …
zatrudnionym/ą …………………………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej PORĘCZYCIELAMI,
§1
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek nr ……….. /03/2019 na warunkach określonych w
niniejszej umowie oraz na zasadach określonych w regulaminie pożyczki w
kwocie…………………………………. zł ( słownie : ………………………………………………….. złotych ).
2. Pożyczkodawca postawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki po podpisaniu umowy.
§2
1. Pożyczka udzielona jest na okres od …………………..………………… do …………..……………………………...
2. Pożyczka w kwocie …………………. zł podlega spłacie w równych ratach miesięcznych po ………… zł. każda.
3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się wpłacać raty pożyczki na konto o numerze 80 1020 1127 0000 1502 0008
3485
4. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenia rat pożyczki bezpośrednio u pracodawcy z wynagrodzenia,
z zasiłku chorobowego, ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
z odprawy emerytalno-rentowej, z nagrody jubileuszowej, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
§3
1. Zmian w spłatach pożyczki Pożyczkobiorca dokonać może po uprzednim uzgodnieniu z Pożyczkodawcą,
2. Spłata wszystkich wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.
§4
1. Poręczycielami wyżej wymienionymi pożyczki , pożyczkobiorca ustanawia:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
2. Poręczyciele oświadczają, iż zostali poinformowani o fakcie zawarcia umowy pożyczki nr …….………./03/2019
z 05.03.2019 r. pomiędzy Pożyczkodawcą a ………………………………………………........Pożyczkobiorcą
§5
Mocą niniejszej umowy Poręczyciele poręczają w całości do kwoty ……………….……………………….. zł.
(słownie ………………………………………………………..złotych) za opisane w § 1 zobowiązania Pożyczkobiorcy.
§6
Poręczenie zostaje udzielone na okres trwania pożyczki, nie dłużej niż do dnia spłaty pożyczki.
§7
W przypadku zwłoki Pożyczkobiorcy w wykonaniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy, o których mowa w § 1
Pożyczkodawca prześle pożyczkobiorcy i poręczycielom wezwanie do zapłaty, a po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu może żądać od Poręczycieli spełnienia świadczenia. Odpowiedzialność poręczycieli jest
solidarna.
§8
Poręczyciele oświadczają, że wyrażają zgodę na potrącanie ze swojego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego
lub zgromadzonego wkładu, ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z odprawy
emerytalno-rentowej, z nagrody jubileuszowej, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego rat pożyczki lub spłaty w
całości przy rozwiązaniu umowy o pracę.
§9
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym dla każdej ze Stron.
……………………………………………………………………………………...(Pożyczkobiorca – własnoręczny podpis)
1)……………………………………… 2)………………………………………...(Poręczyciele – własnoręczne podpisy)
1)…………………………2)……………………….3)…………………………….(Pożyczkodawca)

