
ZAŁĄCZNIK NR  8 
DO REGULAMINU ZFŚS W SOSWCAiCZR 

 

UGODA nr 

w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe 

 

Zawarta w Krakowie dnia ……………………, pomiędzy: 

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Spadochroniarzy  1, 

numer  NIP 9452174950, REGON 122915067 reprezentowanym przez Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych w  Krakowie – …………………………………… – zwaną dalej Wierzycielem, 

a 

Panią/Panem …………………… zamieszkałą/zamieszkałym …………..……………………….   

Legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym nr …………………. wydanym przez 

…………… w dniu  ……………..  –   zwaną/zwanym dalej  Dłużnikiem. 

§1 

Dłużnik uznaje, że według stanu na dzień zawarcia niniejszej ugody posiada wobec 

wierzyciela zadłużenie z tytułu niespłaconej pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości 

………………………….zł. (Słownie: …………….……………………………………..…złotych)  

§2 

1. Wierzyciel wyraża zgodę na zapłatę wierzytelności o której mowa w § 1 niniejszej ugody 

w  ………  miesięcznych ratach płatnych do dnia …………  każdego miesiąca 

w wysokości …….…… złotych (Słownie: ………………………………..……. za każdą ratę) 

począwszy od dnia ……………. 

2. Niewywiązanie się przez Dłużnika z postanowień zawartych w niniejszym porozumieniu,  

w szczególności brak zapłaty 2 kolejnych rat, o których mowa w pkt. 1 lub wpłat w niższej 

wysokości, które spowodują powstanie zaległości w wysokości dwóch rat, spowoduje 

wypowiedzenie niniejszego porozumienia oraz postawienie całej należności w stan 

natychmiastowej wymagalności.  

§3 

1. Dłużnik zobowiązuje się do terminowej zapłaty wierzytelności określonej w § 2 pkt.1  

niniejszej ugody. 

2. Płatności wynikające z niniejszej ugody powinny być dokonywane w formie przelewu na  

rachunek bankowy Wierzyciela: 

 

Bank Pekao S.A.   

Numer rachunku:  63 1020 2892 0000 5102 0589 9879 

 

Dane odbiorcy:                                                                                                       

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych w Krakowie , 31-455 Kraków  ul. Spadochroniarzy  1  

Tytuł przelewu:                                                                                                                            



ZAŁĄCZNIK NR  8 
DO REGULAMINU ZFŚS W SOSWCAiCZR 

 

Spłata pożyczki mieszkaniowej  …………………….…….. (imię i nazwisko DŁUŻNIKA)   

§ 4 

1. Dłużnik oświadcza, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe oraz 
egzekucyjne prowadzone przez innych wierzycieli, a także nie zachodzą przesłanki 
zagrożenia upadłością Dłużnika. 

2. W przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w pkt.1, Dłużnik zobowiązuje się 
niezwłocznie o tym fakcie poinformować Wierzyciela. 
 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego porozumienia zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych 

sporów jest sąd powszechny siedziby Wierzyciela. 

§ 6 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

………………………………….                                 …………………………………….. 
 Podpis DŁUŻNIKA   Podpis WIERZYCIELA 

 


