
 

  

 

 

 قروض

 

عضو صندوق التقاعد "مفطاحيم" الجديد، هل تواجه مصاريف مفاجئة لمرة 
 واحدة؟

 
مفطاحيم الجديد نحن نقف إلى جانبك بالحل األمثل، الذي يتيح لك الحصول على األموال دون المس بحقوقك في صندوق التقاعد. بإمكان أعضاء صندوق التقادع 

مسارات فائدة. يتم تقديم طلب القرض لفرع منورا مفطاحيم أو من خالل مركز خدمات الزبائن عبر الهاتف  عّدة خاللومن الحصول على قروض بشروط تفضيلية، 
 .*0222رقم 

 مبلغ القرض

 
 ش.ج. 00555 :الحد األدنى

 من األجر الصافي في البنك. %80من مجمل التوفيرات، وشريطة أال يزيد مبلغ السداد عن   %82 :الحد األقصى

 
 ع، ليس باإلمكان إعطاء قرض مقابل المبالغ المتراكمة تحت عنصر التعويض عن اإلقالة في الصندوق.شرّ االنتباه، بسبب تعليمات الم  يرجى 

 عدد الدفعات

 .دفعة 82 حتى - ش.ج 050555قرض بمبلغ حتى 
 .دفعة 63ش.ج، حتى  250555 - ش.ج 050555فرض بمبلغ بين 
 .دفعة 22 حتى ش.ج، 0550555 - ش.ج 250555 قرض بمبلغ بين

 .دفعة 35 ش.ج، حتى 0550555 قرض بمبلغ يزيد عن

 الفائدة

 
 %5.0قرض بفائدة متغيرة مرتبطة بفائدة البرايم +  –المسار أ 

 %8.0 قرض مرتبط بجدول غالء المعيشة، بفائدة ثابتة تبلغ –المسار ب 

 
 سداد القرض

 
  .للحساب بواسطة توكيل دفع دائم )أمر ثابت(يتم سداد القرض بدفعات شهرية بموجب جدول شبيتسر، 

  ش.ج. 4تضاف لدفعة السداد الشهرية عمولة جباية بتوكيل الدفع، بقيمة 

 مستندات القرض

 سيتم تسليم هذه المستندات لألعضاء في فروع مفطاحيم من أجل تعبئتها وتوقيعها وفقا لما هو مفصل أدناه:



 

  

 

 

  يتم توقيعها من قبل العضو/ة من أجل فحص والتأكد من عدم وجود حجز على األموال في الصندوق.  –فحص االستحقاق واستمارة الطلب 

  شيكل ال تستدعي توقيع الزوج/ة( 050555يتم توقيعها من قبل العضو/ة وزوجها/ زوجته )القروض حتى مبلغ  –اتفاقية قرض 

  شيكل ال تستدعي توقيع الزوج/ة( 050555روض حتى مبلغ يتم توقيعها من قبل العضو/ة وزوجها/ زوجته )الق –كمبيالة دين 

  يتم التوقيع عليه من قبل العضو + مندوب البنك + ختم البنك. –توكيل للخصم )الجباية( من الحساب 

 
 كذلك على العضو/و توفير المستندات التالية:

 )الهوية )بما في ذلك هوية الزوج/ة في حال وجوده/ـا 

 لغى أو إقرار من البنك بشأن إدارة الحساب.مستند رسمي لتوثيق صحة ب  يانات حساب البنك: شيك م 

 أشهر، بما في ذلك إطار االعتماد المصادق عليه.  3شيكل، هنالك حاجة لكشف حساب البنك عن آخر  850555 لألجير: لقرض يزيد عن 

 للمستقل: تقديم تقرير ضريبة القيمة المضافة وتقرير الخصميات عن آخر ثالثة أشهر . 

 
  في حال رفض العضو الموافقة على فحص وجود حجز على األموال الموجودة في الصندوق، سيكون عليه توفير ضمانات )كفاالت( لسداد القرض.

 هل يحق للصندوق رفض طلب القرض؟

 هنالك عدة شروط من شأنها أن تعيق حصولك على القرض من صندوق التقاعد أو أن تقلص مبلغ القرض الذي تطلبه.

  .التجاوزات في كشف الحساب 

 دفعات في كشف الحساب. عدم احترام 

  .مبلغ قروض كبير في الحساب 

  عدم احترام دفعات السداد لقرض سابق/ قائم من الصندوق. 

   مالحظات ضمن تقرير الـbdi. 

  إطار اعتماد منخفض. 

 شروط إضافية

  عاما 38 –عمر الحد األقصى عند انتهاء سداد القرض 

  مصادقة العضو على فحص إذا ما كانت أمواله في الصندوق محجوزة، وعدم وجود مثل هذه الحجوزات، أو توفير ضمانات ترضي الصندوق في حال
 رفض العضو إتاحة المجال أمام فحص وجود الحجوزات المذكورة. 

 أال تكون حسابات العضو/ة مقيدة. 

 انين معطيات االعتماد(.اإليفاء بااللتزامات المالية السابقة )بموجب قو 

 .العدد األقصى من القروض التي لم يتم سدادها بالكامل وتم إعطاؤها للعضو: قرضين 

 

 يحق للصندوق الموافقة/ عدم الموافقة على الطلب بناء على اعتباراته الحصرية. :مالحظة

 

 عبر هذا الموقع. التوجه إلينا، أو *0222 رقمال علىللمزيد من المعلومات، باإلمكان التوجه إلى مركز خدمات المختصين الهاتفي، 

 

https://kiosk-auth.menora.co.il/wps/wcm/myconnect/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_kq8chj01joqae0agemmnub00g1/z6_kq8chj01jg7ma0ag75ak012060/z6_kq8chj01jg1n80a8o7e45i0ot3?contentIDR=gxsywmg-dimcedrujlskingrjeudvmvfwksn&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

