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 תאריך בקשת ההלוואה :___________________  

 

 טופס בקשת הלוואה 

 פרטי ההלוואה :  

 קריטריונים לזכאות להלוואה  : 

   קיום כל הקריטריונים מזכים באפשרות לקבלת ההלוואה  רק

 משלם דמי חבר   ארגון הסגל האקדמי הבכירחבר הסגל   .1

 שמועסק או הועסק )גמלאי( בחצי משרה ומעלה חבר ארגון הסגל האקדמי הבכיר  .2

 תתאפשר קבלת הלוואה אחת לחמש שנים  .3

 אישור וועדת הלוואות  מחייבות בבקשות חריגות בלבד  .4

 

  15,000עד  – סכום ההלוואה  ₪ 

 

 פרטי חבר הסגל מבקש ההלוואה : 

 שם פרטי : ___________________ שם משפחה : _______________ 

 חוג : ______________________ __________מס. תעודת זהות : __

 טלפון נייד : __________________ טלפון פנימי : _______________

 

 פרטי ההלוואה :  

 ₪(  15000הנני מבקש הלוואה על סך : ___________ ₪ )עד  

 

 : )יש לסמן את אופן הפירעון הרצוי( פירעון ההלוואה

 הלוואת בלון  –   

 ההלוואה תוחזר בהמחאה אחת )קרן + מדד( שתינתן במעמד קבלת ההלוואה.  

מועד קבלת סל  לפי )__________תאריך הפירעון ההמחאה : בחודש אוגוסט או ספטמבר 

   .הקליטה(

 

 על שם חבר הסגל מקבל ההלוואה בלבד(: צריכה להיות   )המחאהפרטי ההמחאה 

 ______ ______פירעון : __________   זמן ___סכום ההמחאה: ____

 ____ בנק____________ _____ סניף ____________מספר המחאה __
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  לפי התנאים הנקובים )קרן + מדד(.  -הלוואה בהחזר חודשי 

 

 יש לבחור באחד מהאפשרויות הבאות :  

 

  תשלומים בלבד.   10 -פירעון ההלוואה יתאפשר ב - הורדה משכר 

   irgun_hasegel@univ.haifa.ac.ilלמייל הארגון אישור חבר הסגל להורדה משכרו יש להעביר 

 לאחר קבלת האישור להורדה מהשכר.ההלוואה תינתן 

 

  ההלוואה תינתן בצמוד להמצאת הוראת קבע של סכום ההלוואה )קרן+   – הוראת קבע

 ₪ בהתאם לסכום ההלוואה שתינתן. 1000 -כ מדד( בתשלומים חודשיים של

  irgun_hasegel@univ.haifa.ac.ilלמייל הארגון חבר הסגל הבנק של אישור יש להעביר 

 לאחר קבלת האישור הבנק להוראת קבע . ההלוואה תינתן 

(  04, בנק יהב )101607הוראת הקבע לחשבון ע"ש ארגון הסגל האקדמי הבכיר, מספר חשבון 

ממועד   60(. התחלת פירעון ההלוואה אפשרי במועד של שוטף+311סניף האוניברסיטה )

 ההלוואה. 

 

  לתשלום   1000   המחאות של  15עד  5ההלוואה תפרע ב   - המחאות למשרד הארגון ₪

ההמחאות  את המדד. בנוסף בהתאם לסכום ההלוואה שניתנה, המחאה ראשונה תכלול 

 .יועברו למשרד הארגון במעמד קבלת ההלוואה

 

 

 

 הצהרה:

הנני מאשר את בקשתי להלוואה מארגון הסגל האקדמי הבכיר , הנני מתחייב לדאוג לפירעון  

 אה )קרן+מדד( בהתאם להנחיות הארגון. ההלוו

 

 

 חתימת חבר הסגל : ______________________  

 

 חתימת יו"ר הארגון : ______________________  
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 :   פרטי ההמחאה/ות לפירעון ההלוואה

 בנק ____________ )___(, סניף __________)___(  חשבון מס __________ 

 סכום המחאה  תאריך פרעון  מספר המחאה  מסד

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 


