
 

 

 מקרן ארגון הסגלבקשה להלוואה 

 _________________ת"ז: _____________   כתובת:    __שם: ____________

 __דרגה: _________________ חוג: _____________    פקולטה: __________

 קבוע     מעמד:    _אחוז משרה: ________

 מועד תום המינוי: _______        זמני                                                          

 )מצ"ב כתב המינוי(                                                                       

 מס' טלפון בחוג: __________   בבית: ___________

 

 ________________________________________________ההלוואה:  מטרת

 ש"ח קש: __________הסכום המבו

 האם קיבלת מקרן זו הלוואה בעבר? _______

 האם גמרת לשלם הלוואה קודמת מקרן זו? _______

 

 ___: _______/תחתימת המבקשתאריך: __________                                 

 

 

 

 ההלוואהאישור 

 חודשים  __לתקופה של _________ ________ ש"ח_אושרה הלוואה בסך 

 _____בריבית שנתית בשיעור של % ________. תשלום ראשון החל מיום 

 לחודש _____ שנת ______ ובראשון לכל חודש לאחר מכן.

 

 

_________________                                              ___________________ 

 יג האוניברסיטהצנ    נציג ארגון הסגל                                                      

 

 



 

 העתק:

 האקדמיארגון הסגל  .1

 . בנק ________2

 לווהה. 3

 

 אביב־קרן ההלוואות לחברי הסגל האקדמי באוניברסיטת תל

 לכבוד

 אביב־אוניברסיטת תל

 אגף כ"א / מדור ביקורת

 

 כתב התחייבות והוראה בלתי חוזרתהנדון: 

 _______________________שמענו  ___________________נושא ת"ז  ____________________ אני הח"מ

 ומתחייב בזה כלפיכם, כדלהלן:מאשר 

 _הלוואה בסך של ________ באמצעות __________ ,ביום ____________ קיבלתי מאת האוניברסיטה .1

 "ההלוואה"(. –חודשים )להלן  ______שקלים( לתקופה ____ ____________ש' ) __

 דלעיל תישא בריבית שנתית בשיעור % ______________. 1בסעיף ההלוואה האמורה  .2

תשלומים שווים ורצופים )קרן + ריבית( בשיעור  ________־הנני מתחייב לפרוע את ההלוואה ב .3

לכל חודש  1־שנת _____ וב לחודש ______ 1־כ"א, החל ב שקלים( ______________ _ ש' )______

 "התשלומים"( –)להלן  מכן. שלאחר

               פירעון התשלומים ייעשה מתוך כספי משכורתי באוניברסיטה, ולפיכך נותן אני בזה הרשאה   )א(     .4

דלעיל את כ"א מהתשלומים  3לנכות ממשכורתי בכ"א מהמועדים הנקובים בסעיף אוניברסיטה ל

 בשיעורים הנקובים שם. 

לניכוי התשלומים, תהא האוניברסיטה רשאית וזכאית אם ובמידה ולא יימצאו בשכרי די כספים    )ב(    

לנכות את יתרת המגיע לה מכל כספים אחרים העומדים לזכותי באוניברסיטה, לרבות, אך מבלי 

 ציאליות וכל כיו"ב.לפגוע בכלליות האמור לעיל, קרן השתלמות, שבתון, זכויות סו

בטרם שפרעתי את מלוא סכום ירות האוניברסיטה מכל סיבה שהיא תסתיים העסקתי בש  )א(     .5

 ההלוואה, תעמוד היתרה הבלתי נפרעת של ההלוואה לפירעון מידי. 

דלעיל, ייחשב מועד סיום עבודה כמועד שבו יהא עלי לפרוע את  (א)נסיבות האמורות בס"ק ב   (ב)    

 מלוא היתרה הבלתי נפרעת של ההלוואה. 

האוניברסיטה תהא רשאית לנכות את היתרה הנ"ל מכל כספים שיימצאו ו/או יגיעו לי ממנה     )ג(    

 באותו מועד.

 כל תשלום שלא ייפרע על ידיי במועד הקבוע לפרעונו ע"פ כתב זה יישא בריבית פיגורים     )א(     .6

 עד לפרעונו המלא בפועל.  )עשרה אחוזים( לחודש 10%בשיעור 

דלעיל,  3ולא אפרע, מכל סיבה שהיא, שני תשלומים במועדים הנקובים בסעיף אם ובמידה    (ב)    

כל יתרת ההלוואה בריבית  תעמוד כל יתרת ההלוואה לפירעון מידי בנסיבות האמורות לעיל, תישא

 עד לפרעונה המלא בפועל. דלעיל (א)בשיעור הנקוב בס"ק  פיגורים

 וע לי כי בגינו הוענקה לי ההלוואה האמורה לעיל. כתב התחייבות והוראה זה הוא בלתי חוזר כאשר יד .7

 

  :החתוםולראיה באתי על 

 

 חתימה: ______________                                                                                             

 שם:      ______________                                                                                             


