Załącznik Nr 8 do Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych ASP w Warszawie

Umowa nr …………
o pożyczkę na cele mieszkaniowe
W dniu............................................................... roku w Warszawie pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych
w Warszawie,

00-068

Warszawa,

ul.

Krakowskie

Przedmieście

5,

reprezentowaną przez:
Pana ……………….. - Kanclerza ASP w Warszawie
a
Panem/Panią........................................................................zamieszkałym/zamieszkałą…………...
................................................................................. zatrudnionym/zatrudnioną w ASP w W-wie
na stanowisku .................................................................. zwanym/zwaną dalej „Pożyczkobiorcą”,
zawarta została umowa następującej treści:
§1
Na podstawie decyzji Rektorskiej Komisji Socjalnej, Pożyczkobiorca otrzymuje z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych ASP w W-wie pożyczkę na cele mieszkaniowe,
w wysokości.............................zł. ( słownie złotych: ……………………………………………..)
przeznaczoną na ……………………………………………………………………………………
§2
1. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 2%, co stanowi kwotę ………… zł. ( słownie
złotych:……………………….. ).
2. Pożyczka podlega spłacie w całości w …………… ratach miesięcznych. Pierwsza rata
w wysokości ……… zł., następne raty w równej wysokości po ………… zł. miesięcznie.
3. Rozpoczęcie spłaty pożyczki nastąpi od dnia ……………………………
§3
Pożyczkobiorca upoważnia ASP w W-wie do potrącania należnych rat wraz z odsetkami
z przysługującego mu wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia, poczynając
od dnia określonego w § 2 ust.3.
§4
1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka udzielona ze środków ZFŚS
podlega natychmiastowej spłacie w całości.
2. W okresie wypowiedzenia Pożyczkobiorca upoważnia ASP w W-wie do potrącania na
poczet niespłaconej pożyczki, do 50 % należnego wynagrodzenia miesięcznego.
§5
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej.

§6
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie

przepisy

Regulaminu ZFŚS obowiązującego w ASP w W-wie oraz kodeksu cywilnego.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna treść Regulaminu ZFŚS obowiązującego w ASP
w Warszawie.
3. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie można się kontaktować na adres e-mail:
iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenia wniosku o
przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych
w Warszawie znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/daneosobowe/.
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Pożyczkobiorcy, dwa
dla ASP w W-wie.
Poręczycie pożyczki:
1. Pan/i ……………………………… Nr dowodu osobistego………………………………
zamieszkały/a …………………………………………………………………………….
2. Pan/i ……………………………… Nr dowodu osobistego………………………………
zamieszkały/a …………………………………………………………………………….
Oświadczenie:
W razie nieuregulowania we właściwym terminie otrzymanej przez Pożyczkobiorcę
Pana/Panią

………………………………

pożyczki

wyrażamy

zgodę

jako

-

solidarnie

współodpowiedzialni, na potrącenie z naszych wynagrodzeń, należnej kwoty wraz z odsetkami.

.......................................................
podpis Poręczyciela

.........................................................
podpis Poręczyciela

………………………………………..
podpis Pożyczkobiorcy

………………………………………………
podpis Kanclerza ASP w W-wie

Potwierdzam własnoręczność
podpisów:
.......................................................................
Pieczęć i podpis przedstawiciela ASP w W-wie
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