
 

 

 קבלת הלוואהבקשה ל

 לכבוד:
 )להלן: "החברה"( חברה לניהול קופות גמל בע"מ –יהב רופאים 

 

מסמכים והודעות, לרבות בקשר עם בקשת הלוואה זו, ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני או אני מאשר בזה כי  *
               , במקום באמצעות הדואר.SMSהודעת 

 "(העמית)להלן: "                                                                                                                                                           

 חשבוני בקרן ההשתלמות  .ב
 ________________אני מבקש לקבל את ההלוואה מחשבוני בקרן ההשתלמות שמספרו: _______

 
 

 

 פרטי ההלוואה .ד
תקופת  סכום ההלוואה*

 ההלוואה**
שיעור הריבית בחישוב שנתי )במועד 

 החתימה על בקשה זו(***
 1.5% –החזר הלוואה בשיטת שפיצר   )במילים(                                              

 1.65% –הלוואת בלון 
מיתרת הכספים הצבורים לחשבון  70%יעלה על לא סכום ההלוואה  -לגבי כספים הנזילים במועד מתן ההלוואה * 

מיתרת  50%סכום ההלוואה לא יעלה על  –; לגבי כספים שאינם נזילים במועד מתן ההלוואה במועד הבקשה העמית
" הינם כספים הניתנים למשיכה בהתאם כספים נזיליםהכספים הצבורים לחשבון העמית במועד הבקשה. לעניין זה "

 לתקנון הקרן. 
  חודשים;  60חודשים ולא תעלה על  12-תקופת ההלוואה לא תפחת מ  -ואה לפי החזר בשיטת שפיצר בהלו** 
  חודשים.  36חודשים ולא תעלה על  12-תקופת ההלוואה לא תפחת מ  -בהלוואת בלון     

ריים, *** יובהר כי שיעור ריבית ההלוואה עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי שיעור ריבית הפ
 לבקשה זו. 4כמפורט בסעיף 

 
 
 
 
 
 

 פרטי העמית .א
 שם פרטי:

 
 מס' תעודת זהות: שם משפחה:

 כתובת מגורים:
 

 *:סלולרי טלפון מיקוד:

 כתובת מייל:*
 

 סוג ההלוואה .ג
 בסוג ההלוואה המבוקש(: Xאני מבקש שסוג ההלוואה יהיה )יש לסמן 

  "0.25%הלוואה בריבית משתנה של פריים פחות  –החזר הלוואה בשיטת "שפיצר (P-0.25%.) 

  0.1%הלוואה בריבית משתנה של פריים פחות  –"בלון" הלוואת (P-0.1%.) 



 

 

 
 אסמכתא לניהול חשבון או המחאה מבוטלת, חשבונך לא יזוכה בסכום ההלוואה, ככל שתאושר.* במקרה שלא תצורף 

 הצהרות העמית .ו

 מבקש לקבל מכם את ההלוואה בהתאם לתנאים ולהסדרים המפורטים בבקשה זו. ,אני, העמית, ששמי נקוב לעיל .1

 :סכום ההלוואה והעמדתה לרשות העמית .2

  :נכונותם את מאשר אניו להלן המפורטים התנאים בקיום מותנית ההלוואה הענקת כי יל ידוע .א

  .לפחות שנים 3עמית בקרן ההשתלמות שבניהול החברה  אני  .1

מיתרת הכספים הצבורים  70%ה על אינו עולסכום ההלוואה  -לגבי כספים הנזילים במועד מתן ההלוואה  .2
מיתרת הכספים  50%על  עולהסכום ההלוואה לא  –; לגבי כספים שאינם נזילים במועד מתן ההלוואה לזכותי

 זכותי.הצבורים ל

 במועד פירעון הצפוי של ההלוואה כל הכספים בחשבוני יהיו נזילים.  –בהלוואת בלון  .3

במודל החיתום למתן הלוואה כפי שנקבע על ידי י ובעמידתהחברה  באישור מותנת ההלוואה הענקת כי יל ידוע .ב
כתב החברה. בנוסף, הענקת ההלוואה מותנית בהמצאת כל המסמכים כפי שיידרשו על ידי החברה ובכלל זה 

 המשלם וכל מסמך אחר שיידרש.  הבנק ועל ידי על ידי כדין וחתום מאושר ,7 בסעיף כמפורט החשבון לחיוב הרשאה

 קבלת מידע מלשכת אשראי .3
"(, במסגרת בחינת הבקשה לקבלת החוק)להלן: " 2016 -ידוע לי כי בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי, התשע"ו

ההלוואה, בכוונת החברה לפנות ללשכת אשראי מורשית כהגדרתה בחוק לצורך קבלת מידע. כמו כן, ידוע לי כי לשם 
 ראי אודותיי. קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אש

 אופן הענקת ההלוואה .4
 ההלוואה, בסכום החשבון זיכוי. לעיל כנקוב ל שמיע המתנהל העו"ש חשבון זיכוי של בדרך תוענק הלוואהידוע לי, כי ה

 .בהתאם לתנאים שאושרו ע"י החברה ההלוואה את תישקיבל לכך הוכחה יהווה כאמור,
 ההלוואה על ריבית .5

 ביום שתהיה הפריים ריבית בשיעור משתנה ריבית נושאת ההלוואה קרן -בהלוואה בהחזר לפי שיטת שפיצר  .א
                   בפועל לפירעונה המלא ועד ההלוואה הענקת ממועד החל ,לשנה 0.25% של בהפחתה הענקת ההלוואה

(P-0.25% .) 

 הענקת ההלוואה ביום שתהיה הפריים ריבית בשיעור משתנה ריבית נושאת ההלוואה קרן -בהלוואת בלון  .ב

 (.P-0.1%) בפועל לפירעונה המלא ועד ההלוואה הענקת ממועד החל ,לשנה 0.1% של בהפחתה

 .עת לעתמ ומשתנהישראל  בנק י"ע הנקבעת הפריים ריבית הינה "פריים ריבית" בבקשה זו .ג

 עליה והריבית ההלוואה קרן פירעון .6

 30פירושה פירעון קרן וריבית בתשלומים שווים ורצופים על בסיס חישוב ריבית לפי בסעיף זה "שיטת שפיצר"  .א
 5 -יום בשנה. חודש פירושו חודש קלנדרי. "יום תחילת החישוב לפי שיטת שפיצר" הינו ב 360 -יום בחודש ו

 לחודש השני לאחר הענקת ההלוואה.

די חודש רק את תשלומי הריבית בעוד שקרן בסעיף זה "הלוואת בלון" פירושה הלוואה שבה הלווה מחזיר מ .ב

 חשבון לזיכוי/ חיוב בגין ההלוואה .ה
ף תצלום תעודת זהות )מצור לןאני מבקש להפקיד את סכום ההלוואה לזכות חשבוני בבנק שפרטיו רשומים לה

 ( *:דוגמת המחאה מבוטלת/ אישור לניהול חשבון מחשבוני הנ"ל וכן
 שם הבנק:

 
 מס' חשבון: סניף:מס'  סניף: מס' הבנק:

אני מאשר בזה שלא תהיה לי כל תביעה או טענה בקשר לזיכוי חשבוני בבנק בגין ההלוואה, בהתאם לבקשתי  .1
 לעיל.

 אני מצהיר שהחשבון הוא על שמי ו/או משותף לי ולבן / בת זוגי. .2

  אני מסיר מכם כל אחריות במקרה שההעברה בוצעה לחשבון הנ"ל. .3



 

 

 ההלוואה תוחזר בתשלום אחד כתשלום האחרון של ההלוואה. 

 "שיטת לפי החישוב תחילת מיום לתקופה "שפיצר "שיטת לפי להחזר בחישוב ,עליה והריבית ההלוואה קרן .ג
 לאחר השני מהחודש החל ,חודש לכל 5 -ה ביום ורצופים שווים בתשלומים ייפרעו ,פירעונה למועדי ועד "שפיצר

 מועד הענקת ההלוואה.

 הנקוב בשיעור ריבית קרן ההלוואה תישא "שפיצר "שיטת לפי החישוב תחילת ליום ועד ההלוואה הענקת מיום .ד
 ריבית "שפיצר שיטת" לפי החישוב תחילת ליום הקודם ביום לקרןהעמית  ידי על תפרע אשר ,לעיל  4 בסעיף
 בשנה המדויק הימים למספר ביחס ל"הנ בתקופה הימים מספר לפי היומיות על היתרות תחושב כאמור

 הרלוונטית.

"בלון" הריבית הנקובה בגין ההלוואה תשולם בתשלומים חודשיים רצופים צמודים לריבית הפריים בהלוואת  .ה
לכל חודש, החל מהחודש השני שלאחר מועד הענקת ההלוואה ובמסגרת התשלום האחרון של ההלוואה  5 -ביום ה

 תוחזר בתשלום אחד כל קרן ההלוואה. 

הלוואת "בלון" תישא קרן ההלוואה ריבית בשיעור הנקוב הענקת ההלוואה ועד ליום תחילת החישוב ב מיום  .ו
לעיל, אשר תפרע על ידי העמית לקרן ביום הקודם ליום תחילת החישוב. ריבית כאמור תחושב על היתרות  4בסעיף 

 היומיות לפי מספר הימים בתקופה הנ"ל ביחס למספר הימים המדויק בשנה הרלוונטית. 

קין ישלח אל העמית לאחר זיכוי סכום ההלוואה בחשבון ויהווה נספח בלתי בכפוף לאישור ההלוואה, לוח הסילו .ז
 נפרד מהסכם ההלוואה.

  פיגור בפירעון תשלומי ההלוואה .7

 ישא, ילעיל כהגדרתם רעון המוסכמיםיהפ בימי לחברה ייד על יפרע שלא סכום כל כי, יל ידוע כי מצהיר אני .א
 ג"התשנ בנקאיות חוץ הלוואות הסדרת בחוק הקבועה המקסימלית הפיגורים ריבית לשיעור בהתאם פיגורים ריבית

-  1993.  

 .שבפיגור התשלום לקרן תצטבר פיגוריםה ריבית .ב

  . 19.75%המרבי החל לגבי ההלוואה הוא  שיעור ריבית הפיגורים  .ג

)ג( לעיל, עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב 6יובהר, כי שיעור ריבית הפיגורים המרבי כמפורט בסעיף  .ד
 לעיל.  4שינוי ריבית הפריים, כמפורט בסעיף 

 או הנדחים רעוןיהפ מועדי ,לעיל 5 בסעיף המפורטים רעוןיהפ מועדי פירושם "המוסכמים רעוןיהפ ימי" זה בסעיף .ה
 .מיידי רעוןילפ תועמד במקרה שההלוואה החברה ידי על שיקבעו רעוןיהפ מועדי

 ההלוואה  רעוןיפ ופןא .8

 חייב אניהסכומים ש יתר וכל עליה והריבית ההלוואה קרן חשבון על התשלומים רעוןיפ אני מצהיר כי ידוע לי, כי  .א
 .בבנק החברה ש"ע המתנהל חשבוןה זיכוי של יבוצע בדרך ("התשלומים" :להלן) הסכם ההלוואה פי על בתשלומם

חיוב חשבוני לטובת ביצוע התשלומים יועברו .  החשבון לחיוב הרשאה תינתצורך החזר ההלוואה ל כי בזה מאשר אני ב.
 ,המשלם הבנק י"ע ומאושרת חתומה ,החשבון לחיוב רשאה"(. ההבנק המשלםעל ידי החברה אל הבנק )להלן: "

 .ומהסכם ההלוואה ככל וייחתםמבקשה זו  נפרד בלתי ומהווה חלק ב"מצ

 ,הריבית ,ההלוואה קרן של התשלומים סכומי לרבות זה בהסכם כמפורט רעוןיהפ במועדי ישולם שלא ם תשלו  סכום כל ג.
 ההלוואה בגין ייחובות אם החברה י"ע שיקבעו רעוןיהפ במועדי התשלומים סכומי או/ו , ככל שקיימותהעמלות

 .לעיל 6 בסעיף כמפורט פיגורים ריבית שאיוי בפיגור כסכום ייחשב ,מידי רעוןילפ יועמדו

 

 חתימת העמית:

_____________________ _____________________ _____________________ 
 חתימה שם פרטי ושם משפחה תאריך



 

 

 


