Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9

Umowa Pożyczki Inwestycyjnej nr _______/2018
zawarta w dniu _______________________ w Krakowie pomiędzy :
Międzyzakładową Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową przy Miejskim Centrum
Obsługi Oświaty w Krakowie, przy ul. Ułanów 9 (31-450 Kraków) zwaną dalej MPKZP,
reprezentowaną przez :
1/ ________________________________
2/ ________________________________
oraz
P. ____________________________________________ nr ewidencyjny MPKZP ___________
zamieszkałą/ym w _____________________ przy ul. _________________________________
zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

1. MPKZP udziela Pożyczkobiorcy na wniosek z dnia _________________________
pożyczki
w wysokości __________________ zł. (słownie ____________________________________ )
na okres od _________________________ do ________________________ na warunkach
określonych niniejszą umową i Regulaminem Udzielania Pożyczek Inwestycyjnych MPKZP –
zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Udzielona pożyczka przeznaczona będzie na _____________________________________
___________________________________________________________________________

.

3. Z udzielonej pożyczki MPKZP potrąci prowizję z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości
_____

%

kwoty

pożyczki

to

jest

_____________

zł.

4. Udzielona pożyczka jest nieoprocentowana.
5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki w terminie do __________________ .
6. Spłata pożyczki następować będzie w ratach miesięcznych , płatnych bez wezwania zgodnie z
harmonogramem spłaty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
7. Spłata pożyczki może następować przez :
a/ wpłatę gotówkową w PKO BP S.A. I O/Kraków (bez prowizji)
b/ wpłatę na rachunek nr 36 1020 2892 0000 5302 0601 2787 w PKO BP S.A. I O/Kraków:
tytuł wpłaty :

Pożyczka Inwestycyjna
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8. Pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki przed terminem określonym w
umowie na zasadach określonych w Regulaminie. Termin dokonania spłaty pożyczki powinien
odpowiadać terminom wnoszenia rat określonym w harmonogramie spłaty.
9. Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki inwestycyjnej jest poręczenie dwóch
poręczycieli

:

1/___________________________________________________________________________
2/ ___________________________________________________________________________
10. W przypadku niespłacenia pożyczki lub raty w terminie, należność staje się w następnym
dniu należnością przeterminowaną. Odsetki naliczane są w wysokości 7% w stosunku rocznym.
11. W przypadku zaległości w spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do
uiszczenia na rzecz MPKZP opłat za czynności windykacyjne określonych w tabeli opłat, które
na dzień zawarcia umowy wynoszą :

a/ przypomnienie telefoniczne

- 10,00 zł.

b/ pierwsze wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty

- 20,00 zł.

c/ pierwsze powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu

- 20,00 zł.

d/ drugie wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty

- 20,00 zł.

e/ drugie powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu

- 20,00 zł.

f/ przedsądowe wezwanie do zapłaty

- 30,00 zł.

g/ przedsądowe wezwanie Poręczyciela do zapłaty

- 30,00 zł.

Pożyczkobiorca dokonując spłaty zaległości zobowiązany jest powiększyć spłacaną kwotę o
kwoty należnych opłat wynikających z dokonanych przypomnień, wezwań lub powiadomień.
Przypomnienie telefoniczne następuje po 10 dniach przeterminowania. Wysyłka wezwań i
powiadomień następuje w 11 dniu przeterminowania. Kolejne wezwania wysyłane są po upływie
terminu do zapłaty zakreślonego w poprzednim wezwaniu/powiadomieniu. Działania w.wy. nie
są podejmowane równolegle.
12. W przypadku skierowania przez MPKZP przeciwko Pożyczkobiorcy sprawy na drogę
postępowania sądowego w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z
umowy, Pożyczkobiorcę będą obciążać koszty tego postępowania, w tym koszty sądowe
egzekucyjne w wysokości określonej obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
13. MPKZP zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z 30-dniowym
terminem wypowiedzenia i postawienia, po okresie wypowiedzenia, całej pożyczki w stan
natychmiastowej wymagalności w przypadku , gdy Pożyczkobiorca nie zapłacił w terminach
określonych w umowie pełnych rat pożyczki za co najmniej trzy okresy płatności po uprzednim
wezwaniu Pożyczkobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym
niż 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy.
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14. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania MPKZP o każdej zmianie danych
osobowych oraz o zmianie adresu w tym korespondencyjnego.
15. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Pożyczkobiorca zleca przekazanie kwoty pożyczki na rachunek :
a/ __________________________________________________________________________
b/ __________________________________________________________________________
c/ __________________________________________________________________________
17. Umowa została sporządzona po jednym egzemplarzu dla stron Umowy; każdy z poręczycieli
otrzymuje kopię Umowy, potwierdzoną przez MPKZP za zgodność z oryginałem i
pokwitowaniem odbioru.

Data i podpis Pożyczkobiorcy

Zarząd MPKZP

_________________

_________________

___________________________

___________________________

Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznałam/em/ się z projektem Umowy,
Regulaminu i tabelą opłat.

Dat i podpis Pożyczkobiorcy
______________
____________________________

Stwierdzam własnoręczność podpisu Pożyczkobiorcy

_________________

_______________________________
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Oświadczenie Poręczycieli
1/ Nazwisko i mię poręczyciela ________________________________________________
Adres zamieszkania _______________________________________________________
Adres do korespondencji ___________________________________________________
PESEL ______________________ Data urodzenia ______________________________
Seria i numer dowodu osobistego ____________________________________________
Miejsce zatrudnienia ______________________________________________________

2/ Nazwisko i mię poręczyciela ________________________________________________
Adres zamieszkania _______________________________________________________
Adres do korespondencji ___________________________________________________
PESEL ______________________ Data urodzenia ______________________________
Seria i numer dowodu osobistego ____________________________________________
Miejsce zatrudnienia ______________________________________________________

Oświadczam, że w związku z zawarciem niniejszej umowy, na mocy której pożyczkobiorca
zobowiązany jest do zapłaty kwoty _________________ zł. (słownie : _________________
______________________________) poręczam za zobowiązania wynikające z tytułu tej
umowy. Zobowiązuję się do zapłaty powyższej kwoty lub jej części powiększonej o należne
odsetki, opłaty i inne koszty przysługujące MPKZP w związku z wykonaniem umowy na
wypadek, gdyby Pożyczkobiorca nie wykonał swojego zobowiązania.
Poręczenia udzielam do dnia całkowitej spłaty należności wynikającej z zawartej umowy
pożyczki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPKZP w związku z
realizacją niniejszej umowy oraz na przekazywanie tych danych podmiotom współpracującym z
MPKZP przy wykonywaniu czynności związanych z wykonywaniem działalności statutowej
MPKZP, w szczególności celem prowadzenia działań windykacyjnych.

1/ Czytelny podpis poręczyciela ____________________________________

2/ Czytelny podpis poręczyciela ____________________________________

Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczyciela / poręczycieli
_______________

________________________________
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Oświadczenie małżonka pożyczkobiorcy
Ja ___________________________________________ PESEL ______________________
Legitymująca/y się dowodem osobistym serii _______ nr ___________________ wydanym
przez ________________________________ jako współmałżonek Pożyczkobiorcy _______
_____________________________________ oświadczam, że znana jest mi treść powyższej
umowy oraz że wyrażam zgodę na jej zawarcie.
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie do dnia wygaśnięcia zobowiązania z
tytułu w.w. umowy, moich danych osobowych przez MPKZP w związku z realizacją niniejszej
umowy oraz na przekazywanie tych danych podmiotom współpracującym z MPKZP przy
wykonywaniu czynności związanych z wykonywaniem działalności statutowej MPKZP, w
szczególności celem prowadzenia działań windykacyjnych.

Data i podpis ___________________________________

Stwierdzam własnoręczność podpisu małżonka

_____________

_________________________
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