Załącznik nr 1A do Regulaminu RFS

RADA FUNDUSZU SAMOPOMOCY
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

UMOWA POŻYCZKI SOCJALNEJ

zawarta w dniu: ……………………………………………. pomiędzy
Okręgową Izba Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, z siedzibą przy ul. Puławskiej 18, 02-512
Warszawa, reprezentowaną przez:
Łukasza Jankowskiego – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej,
Jana Kowalczuka – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej,
zwaną w dalszej treści umowy „Izbą”
a
Panią/Panem .………………………….…………………………………………………………………………………….………………..……………..
Zamieszkałą/łym: ……………………………………….………………………………………………………………………………..…………………

PESEL
legitymującym/ą się dowodem osobistym: seria …………..………..………. numer …………..……………………………………
wydanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w dniu ………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Pożyczkobiorcą”
o treści następującej:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest pożyczka socjalna przyznana ze środków Funduszu Samopomocy
Okręgowej Izby Lekarskiej.
2. Pożyczka została przyznana na podstawie Uchwały Nr ………/P………../……… Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia ……………………………………………………………..
3. Termin spłaty pożyczki wynosi …………………………………………………………….. licząc od daty jej wypłacenia.
4. Przyznana pożyczka wymaga zabezpieczenia dwóch Poręczycieli.
5. Odpowiedzialność za terminową spłatę pożyczki ponoszą solidarnie Pożyczkobiorca i Poręczyciele.
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§ 2.
1. Wysokość przyznanej pożyczki socjalnej wynosi: ……………………………………………………………………………
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….………………….
2. Naliczane oprocentowanie wynosi 5% w skali roku od pożyczonej kwoty.
3. Oprocentowanie płatne jest w dwóch pierwszych miesiącach spłaty pożyczki. Od trzeciego miesiąca
następuje ratalna (w równych ratach) spłata kapitału pożyczki z tym, że trzecia rata zawiera
wyrównanie groszowe pozostałych rat. Harmonogram spłaty pożyczki przedstawia załącznik 1B do
umowy.
4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę wraz z prowizją w łącznej wysokości …………………..
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Spłata pożyczki następuje zgodnie z załączonym harmonogramem spłat.
7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę w całości.
§ 3.
1. Raty płacone będą do 30 dnia każdego miesiąca.
2. Termin rozpoczęcia spłaty ustala się na dzień: ……………………………………………………………………….…………..
3. Każdy dzień zwłoki w terminie płatności upoważnia Izbę do naliczania i pobierania odsetek
ustawowych.
§ 4.
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do regularnego wpłacania należnych rat pożyczki w terminach
i ustalonej wysokości na konto Izby:

39 1240 6247 1111 0000 4979 2205
2. Pożyczkobiorca-Pracownik Izby wyraża zgodę na potrącanie ustalonych rat bezpośrednio
z wynagrodzenia za pracę.
§ 5.
Kwota pozostała do spłaty staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
a) zalegania dłużej niż dwa miesiące w spłacie pożyczki,
b) ustania członkostwa Pożyczkobiorcy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie,
c) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej w przypadku Pożyczkobiorcy-Pracownika.
§ 6.
1. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony niniejszej Umowy zgodnie oświadczają, że ewentualne spory, jakie powstaną w związku z jej
wykonywaniem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sporne kwestie będą następnie rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Izby.
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§ 7.
Spłata pożyczki zabezpieczona jest przez poręczycieli. Pożyczkobiorca proponuje na Poręczycieli:

1. Pani/Pan:……………………………………………………………………….….…………………….……………………………..…………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Seria i numer dowodu osobistego ………………..............PESEL

2. Pani/Pan …………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………….…….…………………………………………...…..………

Seria i numer dowodu osobistego ………………...............PESEL

§ 8.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których: jeden otrzymuje
Pożyczkobiorca, jeden Rada Funduszu Samopomocy, jeden księgowość Izby.

Pożyczkobiorca:

Izba:

……………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Poręczamy solidarnie za zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszej umowy i w przypadku nie wykonania
przez Pożyczkobiorcę tych zobowiązań zobowiązujemy się jako solidarnie odpowiedzialni do pokrycia należnej kwoty
wynikającej z jej rozliczenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Poręczyciel 1-szy data …………………………………………podpis……………….………………………………………………………..……

Poręczyciel 2-gi data …………………………………………..podpis……….………………………………………………………………..……
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