POŻYCZKA Z ZFŚS NA REMONT MIESZKANIA
Maksymalna kwota o jaką można wnioskować: 8 tys. zł. Oprocentowanie pożyczek
wynosi 2 proc. Pożyczka na remont udzielna jest na okres 3 lat.
Pamiętaj, że:
 złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem pożyczki, wnioski są
rozpatrywane przez Komisję Socjalną a świadczenia udzielane najbardziej
potrzebującym,
 o kolejną pożyczkę na remont możesz wnioskować najwcześniej po upływie 36
miesięcy licząc od miesiąca spłaty pierwszej raty, pod warunkiem spłacenia
poprzednio udzielonej pożyczki,
 szybsza spłata pożyczki nie powoduje możliwości ubiegania się o kolejną
pożyczkę we wcześniejszym terminie,
 Komisja Socjalna może poprosić o udokumentowanie przeprowadzenia
remontu.
Jak ubiegać się o pożyczkę?
Prześlij wniosek w formie papierowej na adres Zespołu Benefitów
Santander Bank Polska S.A.
Departament Kadr
Zespół Benefitów
Przegr. Poczt 1465
50-950 Wrocław 68
Terminy składania wniosków, opiniowania i wypłaty pożyczki
Wnioski złożone w terminie:
 I: 01.01.- 25.03.br. - będą rozpatrywane podczas posiedzenia Komisji Socjalnej
około 14 kwietnia
 II: 26.03. - 25.07.br. - będą rozpatrywane podczas posiedzenia Komisji
Socjalnej około 10 sierpnia.
Na posiedzenie Komisji Socjalnej potrzebny jest tylko wniosek. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania pożyczki, na adres domowy lub
mailowy przesyłane są 2 egzemplarze umowy do wypełnienia.
Ważne! Dwa egzemplarze należy odesłać na adres Zespołu Benefitów.

Wypłata pożyczek następuje raz w miesiącu, również ok 12.dnia. Pierwsza wypłata
w 2021 r. nastąpi ok. 12. maja, ostatnia ok. 12. listopada. Lista wypłat uwzględnia te
osoby, które do 5. dnia miesiąca, dostarczą komplet dokumentów, tj.:
 poprawnie wypełnione umowy (m.in. z podpisami pożyczkobiorcy i poręczycieli
oraz ich współmałżonków),
 ew. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu poręczyciela (dotyczy
poręczycieli, którzy nie są pracownikami banku) lub decyzję emerytalną.
Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie, będą uwzględnione na liście wypłat
w następnym miesiącu. Ostatnia wypłata pożyczek nastąpi w listopadzie.
Kto może poręczyć pożyczkę?
Poręczyciel
 Pożyczka na remont wymaga poręczenia jednej osoby.
 Poręczycielem może być osoba poniżej 70. roku życia, na stałe mieszkająca na
terenie kraju i posiadająca stałe źródło dochodów tj.:
o - wynagrodzenie za pracę z zatrudnieniem na czas nieokreślony lub
o - określony obejmujący czasookres, na który jest zawierana umowa o pożyczkę
lub
o - świadczenie emerytalne lub
o - dochód z działalności gospodarczej.
Uwaga: Współmałżonek nie może być poręczycielem.
Gdy poręczyciel jest pracownikiem Banku zatrudnionym na czas nieokreślony nie są
wymagane dodatkowe dokumenty.
W przypadku, gdy poręczyciel jest:
 osobą spoza Banku zatrudnioną na umowę o pracę, do odsyłanej umowy
należy dołączyć "Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu";
 osobą spoza Banku prowadzącą działalność gospodarczą, do odsyłanej
umowy należy dołączyć zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów
w roku poprzednim i zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
 emerytem - do odsyłanej umowy należy dołączyć kserokopię decyzji
o przyznaniu emerytury lub ostatniej waloryzacji, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.
We wszystkich przypadkach wymagana jest zgoda – dane i podpis na umowie ewentualnych współmałżonków pożyczkobiorcy i poręczyciela.

