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תאריך עדכון3.12.2019 :

הצהרה על צירוף ממסמכים לבקשת הלוואה מקרן הפנסיה מבטחים החדשה
עמית יקר,
על מנת שנוכל לטפל בבקשתך להלוואה מקרן הפנסיה "מנורה מבטחים פנסיה" ביעילות נבקשך לצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים
על פי המפורט מטה.
לתשומת ליבך:
בדיקת הזכאות וההצעה שבידך תקפות למשך  30יום בלבד ממועד נתינתן  .בחלוף למעלה מ 30-יום ממועד בדיקת הזכאות ,יש
ליצור קשר עם מרכז קשרי לקוחות בטלפון  *2000לצורך בדיקת זכאות חוזרת וקבלת הצעה חדשה למתן הלוואה.
טפסים
• בדיקת זכאות וטופס בקשה – ייחתם ע“י העמית/ה ,לרבות אישור העמית/ה לבדיקת קיומם של עיקולים על הכספים שבקרן.
• הסכם הלוואה – ייחתם על ידי העמית/ה( .יש להחתים את בן הזוג על הנספח המצורף להסכם ההלוואה).
• שטר חוב – ייחתם על ידי העמית/ה.
• נספח הסכמת בן/בת זוג.
• הרשאה לחיוב חשבון – ייחתם ע"י העמית  +נציג הבנק  +חותמת הבנק.
במקרים להלן ,נדרש לצרף דפי חשבון לשלושת החודשים האחרונים מעודכנים  5ימים לפני תאריך הגשת הבקשה .על דפי הבנק לכלול
מסגרת אשראי מאושרת והצגת יתרות :הלוואות מעל  ,₪ 20,000עמית מעל גיל  ,60עמית בעל הלוואה קיימת ,עמית בעל חיווי אשראי
שלילי ,עמית בעל פיגור בהלוואה קודמת ,עמית המקבל מקרן הפנסיה קצבת נכות/זקנה.
בנוסף ,עליך להמציא את המסמכים הבאים:
• ת.ז (כולל של בן/ת הזוג ,במידה ורלוונטי).
• אסמכתא לאימות פרטי חשבון :צ'ק מבוטל או אישור על ניהול חשבון מהבנק.
• שכיר :עבור הלוואה מעל ל  20,000שקל נדרשים דפי חשבון בנק בגין  3חודשים אחרונים ,כולל מסגרת האשראי המאושרת (כאמור
לעיל).
• עצמאי :הצגת דו"ח מע"מ ודו"ח ניכויים בגין שלושה חודשים אחרונים.
סכום ההלוואה
• מינימום 5,000 :ש“ח.
מקסימום 28% :מסך התגמולים ובתנאי שגובה ההחזר לא יעלה על  25%מהשכר נטו בבנק.
שים לב ,בשל הוראות הרגולציה לא ניתן לתת הלוואות כנגד הצבירה ברכיב הפיצויים בקרן.
מספר התשלומים
• הלוואה בסכומים של עד  10,000ש“ח  -עד  24תשלומים.
• הלוואה בסכומים של  10,000ש“ח  40,000 -ש“ח עד  36תשלומים.
• הלוואה בסכומים של  40,000ש“ח  100,000 -ש“ח עד  48תשלומים.
• הלוואה בסכומים מעל  100,000ש“ח עד  60תשלומים.
ריבית
מסלול א' -הלוואה בריבית משתנה צמודה לפריים בתוספת 0.5%
מסלול ב' -הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה של 2.5%
החזר ההלוואה
החזר ההלוואה יבוצע בתשלומים חודשיים ע"פ לוח שפיצר ,באמצעות הוראת לחיוב חשבון בנק.
להחזר החודשי תתווסף עמלת גבייה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק בסך  4ש"ח.
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האם הקרן רשאית לדחות את בקשת ההלוואה?
ישנם מספר תנאים אשר ימנעו ממך לקבל הלוואה מקרן הפנסיה או יקטינו את גובה הלוואה אותה תבקש.
חריגות בדפי הח-ן.
החזרים בדפי הח-ן.
סכום הלוואות גבוה בח-ן.
החזרים בהלוואות קודמות/קיימות בקרן.
חיווי אשראי שלילי
מסגרת אשראי נמוכה.
תנאים נוספים
גיל מקסימאלי במועד סיום ההלוואה 62 -
אישור העמית לבדוק אם קיימים על כספיו בקרן עיקולים ,והעדר קיומם של עיקולים שכאלו ,או המצאת בטחונות לשביעות רצון הקרן
במידה והעמית סירב לאפשר בדיקת קיומם של עיקולים כאמור.
חשבונות העמית/ה אינם מוגבלים.
עמידה בהתחייבויות כספיות קודמות (בכפוף לחוק נתוני האשראי).
המספר המקסימאלי של הלוואות שטרם הוחזרו במלואן שינתנו לעמית :שתי הלוואות.
• את מסמכי ההלוואה ניתן לשלוח לתיבת מייל שכתובתהhalvaot-pensia@menoramivt.co.il :

הערה :הקרן רשאית לאשר/לא לאשר בקשה למתן הלוואה בכל נימוק אחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
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הסכם הלוואה לעמית בקרן פנסיה
שנערך ונחתם ביום ________ לחודש ________ בשנת __________
בין :מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ עבור קרן הפנסיה "מנורה מבטחים פנסיה"
(להלן" :החברה" ו/או "הקרן")
מצד אחד;
לבין
שם משפחה
רחוב

שם פרטי
בית

מס' זהות
יישוב

סכום הלוואה מבוקש

טלפון נייד
דואר אלקטרוני

מיקוד

צבירה

מס' תשלומים להחזר הלוואה
שכר מבוטח

שם מעסיק

מס' מעסיק

וותק

מסלול ההלוואה

שיעור הריבית

סוג הריבית

שכר ממוצע

אופן פירעון ההלוואה
תשלום קרן וריבית חודשיים

(להלן" :הלווה")

מטרת ההלוואה________________________________________________________________________________ :
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.
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 –
( 2016להלן – "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 االئتامن

انني اعلم وأؤكد انه لغرض فحص طلبي للحصول عىل معلومات بشأن قرض او طلب للحصول عىل قرض من Menora Mivtachim pension and provident
( .funds Ltd. And/or Menora Mivtachim and the Federation of Engineers provident fund management Ltdاملشار اليه فيام ييل
– "الرشكة") ,وادارتها املستمرة ,يجب عىل الرشكة االتصال مبكتب االئتامن ,مبوجب قانون مكتب االئتامن (املشار اليه فيام بعد – "القانون" ( من اجل الحصول عىل إشارة
اىل ما اذا كانت ستقدم يل قرضاَ والدخول يف اتفاقية قرض معي (املشار اليها فيام ييل – "اشعار ائتامن").
أدرك انه من اجل الحصول عىل إشارة ائتامن ،سيقوم مكتب االئتامن بتقديم طلب اىل بنك إرسائيل الستالم بيانات االئتامن التي تخصني (كام هو محدد يف قانون بيانات
االئتامن) ،والتي يتم تضمينها يف قاعدة بيانات االئتامن التي يحتفظ بها بنك إرسائيل مبوجب القانون.
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ומבטחים מנהלת את קרן הפנסיה החדשה המקיפה "מנורה מבטחים פנסיה" ,הכפופה להוראות תקנות מס הכנסה (כללים
לאישור וניהול קופות גמל) ,התשכ"ד( 1964-להלן" :תקנות מס הכנסה") להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה 2005-והתקנות שיותקנו מכוחו ולהוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון;
ובהתאם לתקנה  30לתקנות מס הכנסה רשאית קרן הפנסיה ,במסגרת השקעותיה ,ליתן הלוואות לעמיתיה ,בכפוף להוראות
תקנה  30האמורה ,ליתר הוראות תקנות מס הכנסה ולכללים שקובעת החברה בענין זה מעת לעת;
והלווה הנו עמית בקרן ,המבקש לקבל הלוואה מקרן הפנסיה בהתאם לאמור לעיל ובהסכם זה להלן;
והקרן מצאה כי הלווה זכאי לקבל הלוואה בהתאם לכללים הקבועים לעיל ,בכפוף לכללים שיקבעו על ידי הקרן מעת לעת,
והסכימה ליתן הלוואה ללווה ,בהתאם לקבוע בהסכם זה;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו (לרבות ,אך לא רק ,שטר החוב וכתב ההסכמה) מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
 .2הצהרות ואישור הלווה
 .2.1מתן ההלוואה כאמור בהסכם זה מותנה בחתימת הלווה על שטר החוב וחתימת בן/בת זוגו של הלווה על כתב ההסכמה ,ככל
שיש ללווה בן זוג ,המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
ידוע ללווה כי מתן ההלוואה מותנה באישור החברה ,לרבות סכומה ותנאיה ,כפי שייקבעו ע"י החברה ,וכמפורט בהסכם זה.
 .2.2מובהר בזאת כי ההלוואה נשוא הסכם זה תינתן כנגד זכויותיו של הלווה בקרן הפנסיה ומהווה משכון בהפקדה ,כאמור בסעיף
 )2(4לחוק המשכון ,תשכ"ז( 1967-להלן" :חוק המשכון") .בהתאם ,יחולו על משכון זה כל ההוראות הרלוונטיות בחוק המשכון
ו/או בהסכם זה ו/או ע"פ כל דין לעניין מימושו של המשכון ו/או בכלל.
 .3סכום ההלוואה והעמדתה לרשות הלווה
 .3.1מבטחים רשאית לדרוש מן הלווה ,כתנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה ,לשנות את הסכום המבוקש על ידו.
 .3.2מתן ההלוואה הינו בכפוף לשיקול דעת החברה ונהליה הקיימים כפי שיהיו מעת לעת.
 .4אופן הענקת ההלוואה
 .4.1ההלוואה תוענק בדרך של זיכוי חשבון עו"ש כמפורט בהסכם זה על שם הלווה או קרובו מדגרה ראשונה (בכפוף לטופס הצהרת
נהנה ואישור בעלות בחשבון (להלן" :חשבון הבנק").
 .4.2זיכוי חשבון הבנק בסכום ההלוואה ,כאמור ,יהווה הוכחה לכך שהלווה קיבל את ההלוואה בהתאם לתנאי הסכם זה.
 .5פירעון קרן ההלוואה
 .5.1ההלוואה תיפרע במספר תשלומים ,בסכומים ובמועדים כמפורט בטופס הבקשה ,כפי שיאושר ע"י החברה.
 .5.2בתקופת ההלוואה תישא ההלוואה ריבית שנתית בהתאם למסלול שנבחר; ההלוואה תוחזר בתשלומים חודשיים של קרן וריבית
(לפי שיטת "שפיצר").
 .5.3שיעור הריבית ביחס לסכום ההלוואה בחישוב שנתי (כולל ריבית דריבית בהתאם למועדי פירעון ההלוואה) הוא ___________.
 .5.4היחס בין סך כל סכום שנדרש הלווה לשלם בקשר לחוזה ההלוואה מעבר לסכום ההלוואה בפועל ,למעט ריבית פיגורים ,לבין
סכום ההלוואה בחישוב שנתי הוא ___________.
 .5.5לוח סילוקין בהתאם למסלול ההלוואה יישלח לאחר אישור ומתן ההלוואה.
 .6עמלות
 .6.1לצורך פירעון תשלום ההלוואה יחתום הלווה על הוראת קבע לחיוב חשבונו ,בנוסח המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו;
החיוב החודשי יכלול ,מלבד סכום ההחזר החודשי ,גם עמלת גביה ,בסך  ,₪ 4שתועבר למבטחים; מבטחים תהא רשאית לעדכן
את סכום עמלת הגביה ,בהתאם לעדכונים בעמלת הגביה שיחילו הבנקים על מבטחים עקב גביית החיוב באמצעות הוראת
הקבע.
 .7דחיית מועדי פירעון
 .7.1בסעיף זה "יום עסקים" פירושו יום עסקים בבנק.
 .7.2חל מועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון ההלוואה ו/או הריבית עליה ו/או העמלה ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד
הפירעון של התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ,והריבית תחושב בהתאם עד יום זה.
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 .8פירעון מוקדם
 .8.1הלווה יהיה רשאי לפרוע את קרן ההלוואה והריבית עליה ,במלואה או בחלקה ,לפני מועדי הפירעון הקבועים לפי הסכם זה,
בכפוף להגשת בקשה בכתב ולאחר קבלת הסכמת החברה בכתב .החברה תהיה רשאית להתנות מתן הסכמתה לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .8.2אישרה החברה בכתב את בקשת הלווה לסלק את יתרה ההלוואה ,בטרם פרע את ההלוואה במלואה במועדים הקבועים
לפי הסכם זה ,יחויב הלווה בעמלת פירעון מוקדם בסך  ₪ 60ובתשלום סכומם של כלל התשלומים שהיה עליו לשלם לפי
הוראות הסכם זה עד למועד פירעון ההלוואה במלואה .החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להחליף את מנגנון הפירעון
המוקדם האמור לעיל בסילוק ההלוואה במלואה ,לבקשת הלווה ,על ידי תשלום קרן ההלוואה המשוערכת ,בתוספת עמלת
פירעון מוקדם בשיעור של  2%מן היתרה המשוערכת כאמור.
 .8.3ביצוע פירעון בטרם המועד הקבוע בהסכם ,יבוצע תוך  30ימים מיום אישור החברה בכתב.
 .9פיגור בפירעון תשלומי ההלוואה
 .9.1איחר הלווה בתשלום חודשי לפירעון ההלוואה ,ולא הסדיר את התשלום שבפיגור בתוך  7ימים מיום שנדרש להסדיר את
התשלום ,תועמד יתרת ההלוואה ,לרבות הריבית שהיה על הלווה לשלם עד פירעונה המלא של ההלוואה ,לפירעון מיידי.
הלווה יחויב בגין כל עמלה בה תחויב החברה עקב אי כיבוד ההרשאה לחיוב ו/או בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה בגין
הפיגור .כמו כן ,יחויב הלווה בעלות הפקת משלוח מכתב התראה בגין פיגור בפירעון ההלוואה בסך  ₪ 55ומבטחים תהא
רשאית לגבות את יתרת התשלום שבפיגור ,לרבות ריבית וריבית פיגורים ואת עלות משלוח ההתראה ,על ידי שליחת חיוב
מיוחד לבנק ,באמצעות הוראת הקבע שסיפק בידה הלווה ,או לחילופין ,על-ידי הוספת התשלום שבפיגור ועלות משלוח
ההתראה ,לסכום החיוב בחודשים העוקבים.
 .9.2בגין כל איחור בתשלום החודשי ,יחויב הלווה ,החל מהמועד הקבוע לתשלום כל סכום בגין פירעון ההלוואה ועד למועד
תשלומו של אותו סכום בפועל ,בריבית פיגורים שתחושב לפי ריבית פיגורים חשכ"ל (העברה מהמערכת הבנקאית) הידועה
במועד הפיגור בתשלום החזר ההלוואה.
 .9.3מבלי לגרוע באמור לעיל ,החברה תהא רשאית לגבות את סכומי החוב ,על ידי שליחת חיוב מיוחד לבנק ,באמצעות הוראת
הקבע שסיפק בידה הלווה או מעסיק הלווה לפי העניין או לחילופין ,ע"י הוספת הסכום שבפיגור לסכום החיוב בחודשים
העוקבים ,לפי שיקול דעתה.
 .10שעבוד ,פירעון מידי ,עיכבון ,קיזוז ונקיטת הליכים
 .10.1ההלוואה ניתנת כנגד שעבוד זכויותיו של הלווה בקרן ,לרבות שעבוד זכויות שיגיעו מכוח תקנון הקרן בעתיד ,וזאת כערובה
לסילוק יתרה ההלוואה הבלתי מסולקת ,כאמור בחוזה זה או עד אשר יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת תפרע במלואה.
 .10.2מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות הנתונים לחברה ע"י הסכם זה ו/או ע"פ דין ,בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים
להלן ,תהיה החברה רשאית להעמיד לפירעון מידי את כל הסכומים המגיעים ושיגיעו לה מהלווה בגין ההלוואה ,לרבות יתרת
ההלוואה הלא מסולקת ,ריבית (לרבות ריבית פיגורים) ,הצמדה ,עמלות והוצאות (כגון הוצאות הקשורות בהוצאת תזכורות
והתראות על פיגורים ,דמי גביה ,מכתבים ,שכר טרחת עורך דין ,אגרות בתי משפט והוצאה לפועל ,איתור כתובות וחקירות
וכן כל הוצאה אחרת אשר תהיה כרוכה באכיפתו ו/או הוצאה לפועל של הסכם זה)-
א .בכל מקרה בו העמית ו/או שאריו ו/או מוטביו ו/או יורשיו ביקשו למשוך את הכספים שנצברו לו בקרן ,והכל בכפוף
להוראות תקנון הקרן.
ב .בכל מקרה בו העמית ו/או שאריו ביקשו לקבל תשלומי קצבה/פנסיה ,והכל בכפוף להוראות תקנון הקרן.
ג .אם פיגר הלווה בתשלום החודשי לפירעון ההלוואה ,כאמור בסעיף  9לעיל ,ולא הסדיר את התשלום שבפיגור בתוך 7
ימים מהיום שנדרש להסדירו.
ד .אם הלווה יפר ו/או לא יקיים איזה מתנאי הסכם זה או כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם על ידו ,או אם הצהיר הלווה
הצהרה כוזבת או בלתי נכונה או לא מדויקת בהסכם זה או בעת שהגיש הלווה את בקשתו להלוואה או אם מסר לחברה
מסמך כוזב או בלתי נכון או לא מדויק בקשר לבקשתו.
ה .אם יוטל עיקול כלשהו על הכספים הצבורים של הלווה בקרן ותעשה פעולת מימוש (ע"י ביהמ"ש ו/או הוצאה לפועל ו/
או כל גורם אכיפה מוסמך אחר) על כספים אלה.
ו .אם הלווה יבקש להעביר את הכספים המופקדים על שמו בקרן או כל חלק מהם לקרן/קופת גמל אחרת.
ז .אם הלווה יוכרז "לקוח מוגבל" ו/או "לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות" כהגדרתם בחוק שיקים ללא כיסוי ,תשמ"א.1981-
ח .אם ייראה לחברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי ארע מקרה הפוגע ו/או העלול לפגוע ביכולותיו הכספיות של הלווה ו/
או בבטוחה כלשהי אותה קיבלה ו/או תקבל החברה מאת הלווה ו/או מאת אחר להבטחת התחייבויות הלוואה כלפי
החברה.
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 .10.3בקרות אחד או יותר מהמקרים שלעיל ,מורה הלווה למבטחים באופן בלתי חוזר ונותן לה בזאת את הסכמתו הסופית
לזקוף בכל עת לחשבון חוב ההלוואה את כל הכספים שיגיעו ללווה מאת קרן הפנסיה עד לגובה יתרת החוב בתוספת
ריבית וריבית פיגורים כאמור לעיל ,ולקזז את הסכומים שזקפה כאמור מכל תשלום שישולם ללווה מקרן הפנסיה ,ואם
היה הלווה זכאי לתשלום פנסיית זקנה  -לקזז את אותם סכומים מן הסכום הצבור על שם הלווה בקרן הפנסיה ,בטרם
יומר לפנסיית זקנה.
 .10.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות הדין ,ככל שלא סילק הלווה את התשלומים להם התחייב במסגרת הסכם
ההלוואה ,מורה הלווה למבטחים באופן בלתי חוזר ונותן לה בזאת את הסכמתו הסופית לבצע פדיון חלקי או מלא
של זכויותיו בקרן לטובת חוב ההלוואה בחלוף התקופה הקבועה בהוראות הדין מהמועד שבו היה אמור לסלקם על
פי התחייבויותיו ,לקזז תשלומים אלו עד לגובה יתרת החוב בתוספת ריבית וריבית פיגורים ,מתוך כספי החיסכון בקרן
שנגדם ניתנה ההלוואה.
 .10.5הלווה מאשר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או טרוניה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה ו/או הקרן בגין
השלכות הקיזוז ו/או המשיכה ,החלקית או המלאה ,על זכויותיו ו/או זכויות שאריו/מוטביו/יורשיו בקרן הפנסיה ,לרבות
הפגיעה הצפויה בזכויותיו הפנסיוניות ו/או בכיסויים הביטוחיים הקיימים בקרן הפנסיה ,והכל בהתאם לקבוע בתקנון
הקרן.
 .10.6נפטר הלווה ,ושאיריו זכאים לפנסיית שאירים  -תהא מבטחים רשאית לזקוף בכל עת לחשבון חוב ההלוואה את כל הכספים
שיגיעו לשאירים מאת קרן הפנסיה עד לגובה יתרת החוב בתוספת ריביות וריביות פיגורים כאמור לעיל ,ולקזז את הסכומים
שזקפה כאמור מכל תשלום שישולם לשאירים מקרן הפנסיה בין אם בקצבה ובין אם בתשלום הוני ,אלא אם שילמו
השאירים לקרן הפנסיה את מלוא יתרת החוב בתוספת ריבית וריבית פיגורים.
 .10.7כתנאי למתן ההלוואה ,יחתום/תחתום בן/בת הזוג של הלווה על טופס ההסכמה המצורף להסכם זה ,ומהווה חלק
בלתי נפרד הימנו.
 .10.8היה אדם (יחיד או תאגיד) זכאי לתשלום כלשהו מקרן הפנסיה ,ואותו תשלום נובע מן הכספים המופקדים בקרן הפנסיה
על שם הלווה (לרבות במקרה בו נפטר הלווה)  -תהא מבטחים רשאית לזקוף בכל עת לחשבון חוב ההלוואה את כל
הכספים שיגיעו לאותו אדם מאת קרן הפנסיה עד לגובה יתרת החוב בתוספת ריביות וריביות פיגורים כאמור לעיל ,ולקזז את
הסכומים שזקפה כאמור מכל תשלום שישולם לאותו אדם מקרן הפנסיה ,אלא אם שילמו הלווה או אותו אדם לקרן הפנסיה
את מלוא יתרת החוב בתוספת ריביות וריביות פיגורים.
 .10.9החברה תהיה רשאית לפי ראות עיניה ולפי שיקול דעתה ,לזקוף כל סכום שקיבלה ו/או תקבל בכל אופן ודרך מאת הלווה ו/
או עבור הלווה ו/או ממימוש בטוחות כלשהן ,על חשבון קרן ההלוואה ו/או הריבית ו/או ההוצאות ו/או העלויות או בחלקו כך
ובחלקו כך.
 .11שטר חוב
 .11.1הלווה יחתום ,במעמד החתימה על הסכם זה ,על שטר החוב המצורף להסכם זה ,להבטחת פירעון כל חוב שיהיה חייב
למבטחים מכוח הסכם זה או עקב הפרתו.
 .11.2אירע אחד מן האירועים המנויים להלן ,תהא מבטחים רשאית לממש את שטר החוב בלשכת ההוצאה לפועל ולדרוש
מהלווה לסלק לאלתר את מלוא יתרת סכום הקרן שטרם סולקה ,הריבית ,ריבית פיגורים ,הוצאות ויתר הכספים שיגיעו
למבטחים לפי הסכם זה.
 .11.3הוראות סעיפים  11.1-11.2לעיל באות להוסיף על זכויותיה של החברה ,בהתאם להסכם זה ועל פי הדין ,ואינן גורעות מהן.
 .12רישומי החברה
 .12.1הלווה מצהיר כי כל הרישומים בספרי החברה ו/או הקרן וחשבונותיה נאמנים עליו וישמשו בכל עת כהוכחה בדבר סכומי
יתרה ההלוואה ,חוב פיגורים ,הריבית ,העמלות וההוצאות וכל יתר הפרטים הקשורים בהסכם זה ו/או הנובעים ממנו ויתקבלו
כהוכחה בפני כל ערכאה שיפוטית ,מוסדות בנקיים ,ציבוריים וממשלתיים ,לשכת ההוצאה לפועל או כל מוסד אחר כלשהו.
 .12.2הלווה מאשר בזאת לחברה למסור כל מידע אשר תידרש בדין ,ככל ותידרש ,בדבר מתן ההלוואה ו/או עמידתו בפירעון
ההלוואה.
 .13הימנעות מפעולה
 .13.1כל ויתור ,הנחה או ארכה מצד מבטחים לא יראה כוויתור מצידה של החברה ו/או הקרן על זכויותיה ,אלא אם ויתרה על
זכויותיה במפורש בכתב.
 .14ביול והוצאות
 .14.1במידה והסכם ההלוואה יהיה חייב ביול כחוק ,תחולנה הוצאות הביול על הלווה.
 .15סמכות שיפוט
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 .15.1לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו תהא סמכות השיפוט העניינית והמקומית לדון בכל תביעה הנובעת מהסכם זה.
 .16הודעות
 .16.1כתובת הלווה היא כמפורט במבוא להסכם זה או כל כתובת אחרת בישראל עליה יודיע הלווה לחברה במכתב רשום אשר
את קבלתו תאשר החברה בכתב.
 .16.2הלווה מתחייב להודיע לחברה בכתב על כל השגה או התנגדות שיהיו לו ,ככל שיהיו ,בקשר לכל הודעה שתישלח לו על ידי
החברה ,לא יאוחר מ 15-ימים ממועד קבלתה ,אחרת יראו את תוכן ההודעה כמוסכם עליו.
 .16.3כל הודעה שתשלח בדואר רגיל ללווה ,על פי כתובתו הנ"ל ,תיחשב כאילו הגיעה ליעדה  72שעות אחרי המסירה למשרד
הדואר.
 .16.4הצהרה בכתב מאת החברה על דבר משלוח הודעה ,מועד מסירתה ותוכנה ,ישמשו הוכחה נגד הלווה בכל אחד מהעניינים
שלעיל.
 .17תחולת מסמכים
 .17.1במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות כל מסמך הנוגע לחשבון הלווה בקרן ,תחולנה הוראות הסכם זה.
התחייבות קודמות
 .17.2הסכם זה בא בנוסף לכל התחייבות/הסכם הלוואה קודמים בין הלווה לחברה ואינו מחליף או משנה או גורע כל הוראה או
התחייבות מהם.
 .18הנני נותן את הסכמתי כי החברה תערוך בדיקה האם רשומים עיקולים בחשבונותיי בקרן ו/או קופות הגמל ו/או קרנות
ההשתלמות המנוהלות על ידה.
 .19ידוע לי כי אדרש לספק לחברה בטחונות ראויים לפי דרישתה.

חתימת הלווה

אימות חתימת הלווה
הננו מאשרים כי המבקש/ת בהתאם לפרטים המצורפים לבקשה ,חתם/ה בפנינו על הסכם לעיל לאחר שזיהינו אותו/ה
ואימתנו את פרטיו/ה.

שם מאשר החתימה

תאריך אימות החתימה

חתימה וחותמת החברה
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כתב הסכמת בן/בת זוגו של הלווה

אני הח"מ _________________ ,ת.ז _______________ ,בן/בת זוגו של הלווה ,מתכבד/ת לאשר בזאת כדלקמן:
 .1אני מודע/ת לכך שמר/גב' _________________ ת.ז ___________________ (להלן" :הלווה") נוטל הלוואה מקרן הפנסיה
"מנורה מבטחים פנסיה" (להלן" :קרן הפנסיה").
 .2הובהר לי ומוסכם עלי ,כי במקרה שבו הלווה ילך חלילה וחס לעולמו ואני אהיה זכאי/ת לקבל קצבת שאירים מקרן הפנסיה בגין
הלווה ,ויתברר שהלווה לא השיב לקרן הפנסיה את מלוא ההלוואה שנטל ממנה ,אזי קרן הפנסיה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום
של קצבת שאירים שתשולם לי בגין הלווה את מלוא היתרה שנותרה מהלוואה (בתוספת ריבית וריבית פיגורים) ("החוב").
 .3למען הסר ספק ,ידוע לי כי קרן הפנסיה התנתה את מתן ההלוואה ללווה בקבלת הסכמתי מראש לקיזוז בנסיבות האמורות ,ועל
כן אני מוותר/ת בזאת מראש ובכתב על כל טענה ו/או דרישה בנוגע לקיזוז החוב מקצבת השאירים האמורה .במידה ובמקום
לקבל קצבת שאירים אבחר באפשרות של קבלת תשלום חד פעמי (ככל שאפשרות זו תהיה רלבנטית ביחס אלי בהתאם לתקנון
קרן הפנסיה) ,תחול הסכמתי זו גם ביחס לתשלום חד פעמי זה.
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