
 

 2 מתוך 1 עמוד

 

  ק.ל.ע. חברה ליהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ

  *קלע דף החיות לטופס בקשת הלוואה מקרן השתלמות

 :כי ההלוואה תיתן במגבלות הבאות לשים לבחשוב  �
  

  :שיעור ההלוואה 

 מערך יתרתם 80%עד  –כגד כספים זילים  .1

 מערך יתרתה 50%עד  -כגד קרן השתלמות שאיה  זילה .2

 ש"ח 10,000סכום הלוואה מיימאלי  .3

 אישור החברה.לאחר בדיקת וההלוואה תועבר לחשבון העו"ש  .4
 

 

 מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה �
 

 טופס בקשת הלוואה מלא וחתום ע"י העמית .1

 צילום ת.ז. .2

 חשבון חתום ע"י הבקצילום המחאה או אישור יהול  .3
 

  kela.co.il-http://www.krn: באתר האיטרט של הקרן שכתובתו ויתן לעיין בהסכם ההלוואה ובתאי
  

רק עם אישורו וחתימתו על ידי החברה. לוח הסילוקין אשר ישלח ללקוח עם אישור יהא הסכם הלוואה מחייב 
על ידי החברה, יהווה ספח בלתי פרד מהסכם ההלוואה. מובהר כי לחברה שיקול דעת בלעדי אם ההלוואה 

  לאשר את מתן ההלוואה ותאיה.
  

אין באמור לעיל משום התחייבות מצד החברה למתן הלוואה ותאיה הים בכפוף לקריטריוים של החברה 
  והוראות הדין

  
  החברה לספקי תוי אשראי כהגדרתם על פי דין. לשם בדיקת זכאות העמית לקבלת הלוואה תפה

  
 הממוה על רשות שוק ההון, בטוח וחסכוןהגורם המפקח על החברה: 

  

  לפרטי ההתקשרות הבאים:לשלוח בהתאם את הבקשה יש 

 6108102 ת"א 8224מדור הלוואות ת.ד. -מחלקת קופות גמל -בדואר ישראל

  הבילאומי.יתן לשלוח באמצעות סיפי  -בדואר סיפים

     halkela@fibi.co.il-כתובת מיילב

     03-5155489 – פקסב

  בלבדיש להגיש טפסים מקוריים  ₪ 100,000*יובהר כי בהלוואות מעל 
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  ק.ל.ע. חברה ליהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ

  קלעטופס בקשת הלוואה מקרן השתלמות 

  

  
  
  

  126\80\101\ק

  הלווה/פרטי העמית
  שם פרטי:

  
  כתובת מלאה למשלוח דואר:  מספר ת.ז:  שם משפחה:

  טלפון ייד:  טלפון:  תאריך לידה:
  

  @                   כתובת דואר אלקטרוי:

  
  מקום העבודה:

  
  

  __________________ש"ח  הסכום במילים ( ___________________________________) סכום הלוואה מבוקש:
                                          

  
  ________________ חודשים   (_________שים)  תקופה מבוקשת להחזר ההלוואה:

  
  

   .p-0.4ההלוואה תישא ריבית שקלית בשיעור של %
  

  .שפיצרפירעון ההלוואה יהיה בהתבסס על שיטת 
  

  : פרטי חשבון בק לחיוב / זיכוי

ת לחייב את תשלומי ההלוואה מחשבון זה שפרטיו /וכן מבקש להעביר את סכום ההלוואה לזכות חשבון בק זה /תאי מבקש

  להלן:

  
   - שחשבון זה הוא על שמי ובבעלותי /תאי מאשר

  
  מס' בק: _________, סיף: ___________, מס' חשבון:________________בק: ________________, 

  
  

  
  : _________________________תאריך: __________________________    חתימת העמית

  
  


