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מס' הלוואה___________________
(לשימוש הקופה)

טופס בקשה לקבלת הלוואה קרן ההשתלמות
פרטי העמית המבקש :
שם פרטי ושם משפחה

מספר תעודת זהות

מקום עבודה

כתובת

טלפון נייד

כתובת אימייל

אני הח"מ מבקש בזה לאשר לי הלוואה בסכום של __________________ש"ח .
תקופת הלוואה מבוקשת ___________ שנים ( תקופת ההלוואה לא תעלה על  7שנים ).
סוג הלוואה מבוקשת  ( :נא לסמן ב  את סוג ההלוואה המבוקשת )
הלוואות צמודות
 הלוואה ל  7שנים בריבית צמודה2.5%+
 הלוואה ל  6שנים בריבית צמודה 2.25%+
 הלוואה ל  5שנים בריבית צמודה 2%+
 הלוואה ל  4שנים בריבית צמודה 1.75%+
 הלוואה ל  3שנים בריבית צמודה 1.6%+
 הלוואה לשנתיים ומטה בריבית צמודה 1.5%+

הלוואות לא צמודות
 הלוואה ל  7שנים בריבית 3.75%
 הלוואה ל  6שנים בריבית 3.5%
 הלוואה ל  5שנים בריבית 3.25%
 הלוואה ל  4שנים בריבית 3%
 הלוואה ל  3שנים בריבית 2.75%
 הלוואה לשנתיים ומטה בריבית 2.5%

פרטי חשבון בנק של העמית להעברת כספי ההלוואה וגביית תשלומי ההחזר*
שם הבנק

מספר חשבון

שם הסניף ומספרו

* החזר ההלוואה ( :נא לסמן את המשבצת המתאימה)
באמצעות המעסיק (נא להחתים את המעסיק על טופס הביצוע)
חיוב חשבוני בבנק ע"י הרשאה.
* נא לצרף בנוסף לטופס הבקשה
 צלום תעודת זהות
 צלום המחאה.
 טופס הצהרה על מצב פיננסי (רצ"ב)
 שלושה תלושי שכר אחרונים (עמית שכיר)
 אישור רואה חשבון אחרון להכנסה שנתית אחרונה (עמית עצמאי)

תאריך _____________________

חתימת העמית _______________________

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
רח' החשמונאים ,88ת.ד 20051 .תל-אביב  61200טל'  03-5614646פקס' 03-5614649
WWW.otzem-gemel.co.il

הצהרת העמית על מצבו הפיננסי
סכום הלוואה מבוקש

_______________________ ₪

תקופת ההלוואה המבוקשת________________________ :שנים
אופן החזר ההלוואה :
 שפיצר  -קרן ההלוואה והריבית הנקובה בגינה ,ישולמו במספר תשלומים חודשיים רצופים כמפורט להלן החל
ממועד התשלום הראשון ,כהגדרתו להלן :התשלומים החודשיים השוטפים ,יבוצעו בכל חודש בהתאם ללוח
הסילוקין.
 גרייס  -קרן ההלוואה ,תשולם במועד התשלום האחרון .הריבית הנקובה בגין קרן ההלוואה תשולם במספר
תשלומים חודשיים רצופים החל ממועד התשלום הראשון ,מידי חודש עד למועד התשלום האחרון .
פרטים אישיים
שם פרטי _____________ ___________ :שם משפחה____________________________ :
ת.ז _____________________________ תאריך לידה ____________________:
מצב משפחתי  :אלמן  נשוי  גרוש  רווק  פרוד
השכלה:

מין :זכר  נקבה

 ידוע בציבור.

 אקדמאית  על תיכוני  תיכונית  סטודנט  יסודית

מעמד תעסוקתי  :שכיר  פנסיונר  עצמאי  מובטל  חופשת לידה  חופשת מחלה
כתובת מגורים:
יישוב _______________________________ רחוב_________________________ בית____________ :
ת.ד ________________ מיקוד_____________ :
וותק במקום העבודה הנוכחי בשנים ______________ :שכר נטו ________________________ :ש"ח
סוג מגורים:
 דירה בבעלות  -החזר משכנתא חודשי₪ _______________:
 שכירות אך בעלים של דירת מגורים אחרת החזר משכנתא חודשי₪ _________:
החזר שכירות חודשי₪_________ :
 דירה שלא בבעלות ואינו בעלים של דירה למגורים  -החזר שכירות חודשי₪ _______________:
מספר כרטיסי אשראי עם מסגרת אשראי 5 43 2 1 :אחר____________________:
פרטי חשבון בנק:
להפקדת כספי ההלוואה  :שם בנק
לחיוב תשלומי ההחזר:

מספר סניף ___________________

שם בנק ___________________

האם מתנהלים נגדך תהליכי הוצאה לפועל
האם קיימים חשבונות בנק מוגבלים

 כן  לא
 כן  לא

מספר סניף___________________

חתימת העמית _________________

