
תאריך עדכון: 13/10/2021

)להלן: “הלווה”(
שם קופת הגמל:  ___________________________   מס’ חשבון קופת גמל/קרן השתלמות: ________________

 )להלן: “הקופה” או “המלווה”(
שם החברה המנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל/ מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע”מ

כתובת החברה המנהלת: זבוטינסקי 23 רמת גן ת.ד 5307 מיקוד 5213603
1.    הריני מבקש לקבל מהקופה הלוואה נוספת לצורך החזר ההלוואה הפעילה אשר ניתנה לי בהתאם להסכם ההלוואה שנחתם עמי ביום ______________________

ע”ס ______________________ ₪ )להלן: “ההלוואה הפעילה”(.  
סכום חוב החזר ההלוואה הפעילה העומד לחובתי נכון ליום פירעונה הצפוי החל ביום ______________________ הינו בסך כולל של ___________________ ₪. .  .
לאור האמור אבקש להעמיד לי הלוואה נוספת בסך של ______________________ ₪. .  .
ידוע לי כי החברה המנהלת רשאית לדרוש ממני, לשנות את הסכום ההלוואה המבוקש על ידי, כתנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה. מתן ההלוואה הינו בכפוף לשיקול דעת ..  

החברה ונהליה הקיימים כפי שיהיו מעת לעת. 
הריני מאשר בזאת כי במידה ותאושר בקשתי בכפוף להסכמת החברה המנהלת, ההלוואה הנוספת תהיה באותם התנאים שהוסכמו עמי בתנאי הסכם ההלוואה הפעילה,, ..  

למעט השינויים הנובעים מקבלת בקשתי ובהם, סכומי התשלום לפירעון ומועדי התשלום לרבות הריביות וההפרשים שיתווספו לסכומי התשלום בשל דחיית מועד פירעון 
ההלוואה המקורית, כפי שיפורט בלוח הסילוקין המאושר, ככל שיאושר כאמור, אשר העתק ממנו יימסר לי בכתב ולמעט השינויים המפורטים להלן: 

במקום מועד הפירעון המקורי שנקבע בתנאי ההסכם ההלוואה, יחול מועד פירעון ההלוואה הנוספת ביום __________________________. 	 
ההלוואה הנוספת תוענק בדרך של זיכוי סכום חוב החזר ההלוואה הפעילה הקיים ללווה אצל הקופה.	 
שיעור הריבית ומסלול ההלוואה הנוספת הינו פריים במסלול גרייס מלא אלא אם סימן הלווה אחרת: 	 

  פריים - %..0  במסלול בלון  פריים - %..0 במסלול שפיצר.
שיעור ריבית הפריים משתנה בהתאם לריבית המפורסמת על ידי נגיד בנק ישראל מעת לעת.	 
איחור בתשלום כלשהו שהלווה חייב בו בגין פירעון ההלוואה )קרן וריבית( על פי תנאי הלוואה זו, יחייב את הלווה החל מהמועד הקבוע לתשלום ועד למועד תשלומו 	 

של אותו סכום בפועל, בריבית פיגורים הנהוגה בבנק ישראל בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית )פריים + %...( )להלן: “ריבית פיגורים”( ובהצמדה למדד 
המחירים לצרכן הידוע במועד הפיגור בתשלום החזר ההלוואה.

החיוב החודשי יכלול, מלבד סכום ההחזר החודשי, גם עמלת גביה בסך . ₪, שתועבר לחברה המנהלת. החברה המנהלת תהא רשאית לעדכן את סכום עמלת הגביה, 	 
בהתאם לעדכונים בעמלת הגביה שיחילו הבנקים על החברה המנהלת עקב גביית החיוב באמצעות הוראת הקבע.

בקשה לפירעון מוקדם, ככל שתאושר על ידי החברה המנהלת תחייב את הלווה בעמלת פירעון מוקדם בסך 60 ₪. על אף האמור, בעת קבלת הלוואה זו לשם פירעון 	 
ההלוואה הפעילה, לא תגבה עמלת פירעון מוקדם.

שיעור הריבית ביחס לסכום ההלוואה בחישוב שנתי )כולל ריבית דריבית( בהתאם למועדי פירעון ההלוואה הוא ____________.	 
הוא 	  בחישוב שנתי  ההלוואה  סכום  לבין  פיגורים,  ריבית  למעט  בפועל,  ההלוואה  לסכום  ההלוואה מעבר  לחוזה  הלווה לשלם בקשר  סכום שנדרש  כל  סך  בין  היחס 

.________________

מובן לי כי ככל שתאושר בקשתי, סכום התשלום לפירעון יגדל ביחס לסכום הלוואה הפעילה, והריני מאשר זאת באופן בלתי חוזר..6  
אני נותן את הסכמתי לכך כי מבטחים תערוך בדיקה האם בחשבוני בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל המנוהלות על ידה, רשומים עיקולים.   : x 7.    נא לסמן

אנני נותן את הסכמתי לכך כי מבטחים תערוך בדיקה האם בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל המנוהלות על ידה, רשומים עיקולים.  
ידוע לי כי אדרש לספק למבטחים בטחונות ראויים לפי דרישתה.  

טופס בקשת לקבלת הלוואה נוספת לצורך החזר הלוואה פעילה

פרטי העמית - חובה לצרף צילום תעודות זהות של העמית

מיןתאריך לידהשם פרטישם משפחהמס’ זהות
זכר / נקבה

טלפון בביתמיקודעירכתובת: רחוב מס’

דואר אלקטרוניטלפון נייד

3007

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ / מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

www.menoramivt.co.il ת.ד. 3507, רמת גן 5213603    03-7552400     2000 *   

אימות דיגיטלי בנקאי
ידוע לי, כי במסגרת הטיפול בבקשתי להלוואה שלי, החברה תפנה אל הבנק שלי, ותאמת מולו את פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה.

אני מאשר בזאת לבנק למסור לחברה את המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותר על חובת הסודיות שהבנק חייב כלפיי לפי כל דין ו/או הסכם לצורך 
האימות האמור.

האימות יבוצע באמצעות בדיקת  הפרטים האישיים שבטופס )שם פרטי, שם משפחה, מס’ זיהוי ומס’ חשבון( מול הבנק, ובמאגרי החברה יישמר תיעוד של האימות האמור.
ידוע לי, כי המידע שיימסר במסגרת האימות הוא חיווי אם הפרטים הנ”ל תואמים את הפרטים הרשומים בבנק או לא.

למען הסר ספק, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או החברה בנוגע להליך אימות פרטי חשבון הבנק מול הבנק.
עוד ידוע לי, כי אני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל וזאת כל עוד לא בוצע האימות בפועל.
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הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
אני יודע/ת ומאשר/ת כי לצורך בקשה לקבלת הלוואה מהקופה/או קרן ההשתלמות, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ו/או מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות 

גמל בע"מ )להלן - "החברה"( תפנה ללשכת אשראי, לפי חוק נתוני אשראי, תשע"ו – 016. )להלן – "החוק"(, לצורך קבלת חיווי בשאלה אם לתת לי הלוואה ולהתקשר עמי 
בהסכם ההלוואה )להלן -  "חיווי אשראי"(. ידוע לי כי לשם קבלת חיווי אשראי, לשכת האשראי תגיש בקשה לבנק ישראל לקבלת נתוני אשראי לגבי )כהגדרתם בחוק נתוני 

אשראי(, הכלולים במאגר נתוני האשראי המתנהל בבנק ישראל על פי החוק.

اشعار بشأن استالم بيان االئتمان
 Menora Mivtachim pension and provident funds ي للحصول عىل معلومات بشأن قرض او طلب للحصول عىل قرض من ي اعلم وأؤكد انه لغرض فحص طل�ب

ان�ن
كة" (, وادارتها  Ltd. And/or Menora Mivtachim and the Federation of Engineers provident fund management Ltd.  )المشار اليه فيما يىلي – "ال�ش

كة االتصال بمكتب االئتمان,  بموجب قانون مكتب االئتمان )المشار اليه فيما بعد – "القانون" ( من اجل الحصول عىل إشارة ال ما اذا كانت ستقدم لي قرضَا  المستمرة, يجب عىل ال�ش
ي اتفاقية قرض معي )المشار اليها فيما يىلي – "اشعار ائتمان" ( . والدخول �ن

ي قانون بيانات االئتمان( ,  ي ) كما هو محدد �ن
ي تخص�ن

ادرك انه من اجل الحصول عىل إشارة ائتمان , سيقوم مكتب االئتمان بتقديم طلب ال بنك إرسائيل الستالم بيانات االئتمان ال�ت
ي يحتفظ بها بنك إرسائيل بموجب القانون.

ي قاعدة بيانات االئتمان ال�ت ي يتم تضمينها �ن
وال�ت




