Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Gospodarowania Zakładowym  Funduszem Świadczeń Socjalnych w UG

UMOWA nr:
W SPRAWIE UDZIELENIA POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


W dniu ............................................ pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, zwanym dalej Uczelnią reprezentowanym przez Kanclerza 
………………………………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej pożyczkobiorcą zamieszkałym w ………………….................................... zawarta została umowa następującej treści:

§ 1
Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została przyznana Pani/Panu …………………............................................................... pożyczka w wysokości …………………....................................... złotych z przeznaczeniem na …………………................................................................................................ 
Odsetki w wysokości 1% w stosunku rocznym będą wynosiły łącznie  ……………. …słownie złotych : ……………………………………………………………………………………………….

§ 2
Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w okresie ...............................  lat.
Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia .............. w ....................... ratach.

§ 3
Pożyczkobiorca upoważnia Uczelnię do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z pkt. 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia  za pracę oraz wszystkich zasiłków  ZUS, począwszy od dnia ..........................................................
Pierwsza rata wynosi ............. złotych, natomiast pozostałe .............. rat od dnia
...................... po ..................... złotych.
W przypadku urlopu bezpłatnego pożyczkobiorca zobowiązuje się do wpłacania do kasy Uczelni lub na konto UG:	
BANK PEKAO IV O/Gdańsk 84 1240 1271 1111 0000 1492 5476, 
miesięcznych rat pożyczki w terminie do 10-tego każdego miesiąca.

§ 4
Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z należnym oprocentowaniem w razie:
- wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika, 
- rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy,
- rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.


§ 5
Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia między zakładami pracy, o ile nowy zakład pracy wyraża zgodę na piśmie na przejęcie zadłużenia pracownika i dług ten ureguluje oraz przejście pożyczkobiorcy na emeryturę lub rentę nie powoduje zmiany warunków udzielenia pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W takich przypadkach Uczelnia ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty pożyczki.

§ 6
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 
- pożyczkobiorca,
- Dział Księgowości Finansowej.

Na poręczycieli proponuję:

1. ................................................................................................................................................
             Nr.dowodu: …………….. wystawiony przez …………………………………………..…

2. ................................................................................................................................................
            Nr.dowodu: …………….. wystawiony przez ………………………………………………
 
3. ................................................................................................................................................
            Nr.dowodu: …………….. wystawiony przez ………………………………………………

4. ................................................................................................................................................
            Nr.dowodu: …………….. wystawiony przez ………………………………………………

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez wyżej wymienionego, jako solidarnie współodpowiedzialni wyrażamy zgodę na spłacanie należnej kwoty wraz z odsetkami.


Podpisy poręczycieli:

1. ……………………………….

2. ……………………………….

3. ……………………………….

4. ……………………………….

Podpis pożyczkobiorcy:


..................................................
..........................................
Kanclerz UG

