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UMOWA POŻYCZKI Z FUNDUSZU WSPARCIA FZZPM 

Zawarta w dniu………...........…….. 

Pomiędzy:  

…………………………………………………………………………………… 

/imię  i nazwisko, adres zamieszkania ,nr i seria dowodu osobistego /  

zwanym dalej Pożyczkobiorcą   

oraz 

…............................................................................................................................. 

 /imię  i nazwisko, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego / 

zwanym/ną  dalej Poręczycielem 

a   

Federacją Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Hożej 66/68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000129735,  NIP:526-025-13-45 

w imieniu, której działają: 

Andrzej Szczepański – Przewodniczący Federacji, 

Lidia Busse – Główna Księgowa 

 

zwana dalej FZZPM w Polsce lub zamiennie Pożyczkodawcą  

§ 1 

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia ............................................. 

pożyczkę długoterminową na  …………………………………………………………………… 

na okres od…………..…….. do……….………... w kwocie ………………………zł  

( słownie zł:………………………………………………..…………..). 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty pożyczki wrazz odsetkami  

do dnia …………………………….. r. 

Pierwsza rata w wysokości …………zł (słownie:………………………..) + odsetki płatna jest 

w dniu ……………………………………., a następne w wysokości ……………….zł. 

(słownie:………………………………………) + odsetki płatne co kwartał każdego roku. 

Szczegółowy Harmonogram spłaty pożyczki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na poddanie się dobrowolnej egzekucji z wynagrodzenia 

Pożyczkobiorcy do wysokości niespłaconych rat pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi, przy 

uwzględnieniu możliwości potrąceń, o których mowa w kodeksie pracy, zgodnie  
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z procedurą określoną w § 14 Regulaminu udzielania pożyczek gotówkowych przez FZZPM  

w Polsce w ramach Funduszu Wsparcia. 

4. Poręczyciel oświadcza, że w przypadku braku spłaty całości lub części pożyczki przez 

Pożyczkobiorcę z jakiegokolwiek powodu,  zapłaci na rzecz FZZPM w Polsce wszelkie 

należności z tytułu umowy pożyczki.   

5. Strony ustalają następujące dodatkowe warunki korzystania z pożyczki: 

a) w przypadku opóźnienia w spłacie rat naliczane będą odsetki zwiększone o 100% ich 

wartości. 

b) w przypadku nie dokonania płatności za dwie raty, Pożyczkodawca może rozwiązać 

niniejszą umowę i skorzystać z prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, co nie wyłącza 

możliwości dochodzenia roszczeń Pożyczkodawcy na drodze powództwa cywilnego.  

6. Pożyczka jest oprocentowana według stałych stóp procentowych w okresach, za które  

są naliczane. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym. 

7. Odsetki są naliczane w okresie kwartalnym, zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

8. FZZPM w Polsce może rozwiązać niniejszą umowę w przypadku zalegania przez 

Pożyczkobiorcę ze spłatą dwóch rat. W takim przypadku, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie 

do zwrotu całej kwoty udzielonej mu pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 2 w terminie 30 dni 

od doręczenia mu wezwania. Pożyczkodawca uprawniony jest do skorzystania z prawnego 

zabezpieczenia pożyczki, w przypadku nie uiszczenia kwoty, o której mowa wyżej w terminie 

wskazanym wyżej.       

 9. Przewodniczący organizacji związkowej zapoznaje z Regulaminem udzielania pożyczek 

gotówkowych przez FZZPM w Polsce w ramach Funduszu Wsparcia Pożyczkobiorcę  

i Poręczyciela. Pożyczkodawca i Poręczyciel oświadczają, że zapoznali się z treścią 

postanowień powyższego regulaminu. 

10. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

11. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron.  

 

      Podpis Pożyczkobiorcy                                                  Podpis Pożyczkodawcy         

…………………………………….    ……………………………………. 

         Podpis Poręczyciela                             

………………………………………   ……………………………………. 


