Załącznik nr 9 do Regulaminu
Umowa Nr
W dniu

pomiędzy Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, w imieniu którego działa Dyrektor, a

Panią/Panem
zwaną/nym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym

Nr PESEL

zatrudniony w:

została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Przyznana została Pani/Panu pożyczka ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w wysokości

złotych słownie

z przeznaczeniem na
kwotę

oprocentowana 1% w stosunku rocznym, co stanowi

zł podlega spłacie w całości w okresie

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od
Pierwsza rata

zł, pozostałe

rat po

m-cy.

do

w ratach miesięcznych:
zł.

§ 2.
1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącania z jego wynagrodzenia należnych rat pożyczki wraz
z odsetkami, z zastrzeżeniem art. 91 kodeksu pracy, w kwotach i terminach podanych w § 1 niniejszej umowy.
2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty należności bezpośrednio w kasie Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu ul. Namysłowska 8 IIIp lub na konto CUI Nr 57 1020 5226 0000 6002 0418 4214, dotyczy emeryci,
renciści oraz pracownicy, którym raty pożyczki nie potrąca się z wynagrodzenia zgodnie z art. 871 Kodeksu Pracy.
W przypadku otrzymywania, po potrąceniach, wynagrodzenia w wysokości niewystarczającej na pokrycie
należności z tytułu zawarcia umowy pożyczki (art. 91 § 2 pkt 2 k.p.),
3. W przypadku zmiany zakładu pracy przez pożyczkobiorcę, o ile nowy zakład jest placówką oświatową, szkołą
prowadzoną przez Gminę Wrocław, jednostką budżetową objętą wspólną obsługą socjalną przez CUI w/w zgoda
obejmuje również potrącenia należnych rat pożyczki w nowej placówce oświatowej, szkole oraz jednostce
budżetowej.
§ 3.
Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 4.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się kodeks cywilny i Regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych dla pracowników, byłych pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin, placówek
oświatowych i szkół prowadzonych przez Wrocław, a także jednostek budżetowych Gminy Wrocław we wspólnej
działalności socjalnej.
§ 5.
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
pożyczkobiorca - 1 egz., księgowość CUI - 1 egz., płace - 1 egz., a/a – 1 egz.
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