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בצירוף לוח הסילוקין , טופס זה, לקוח יקר
יש להקפיד . הוא הסכם ההלוואה מול הקופה

 .ולמלא את כל חלקי הטופס בשלומתם

 

  : יש לצרף לטופס הבקשה

 צילום תעודת זהות •

 צילום המחאה או אישור בנק לניהול החשבון •

י "לחיוב חשבון בנק חתום עטופס הוראה  •
העמית והבנק וכן תדפיס אישור הבנק על 

למעט הלוואת . ש"הרשאות לחיוב חשבון עו
 .בלון שאינה משלמת ריבית חודשית

לוח הסילוקין אשר ישלח ללקוח יהווה . עם אישורו וחתימתו על ידי החברהמסמך זה יהווה הסכם הלוואה מחייב רק 
  .כי לחברה שיקול דעת בלעדי אם לאשר את מתן ההלוואה ותנאיה, מובהר. נספח בלתי נפרד מהסכם ההלוואה

 

ימי עסקים ממועד  10ש בתוך "ההלוואה תועבר לחשבון העו
 קבלת בקשה מלאה על מסמכיה ובכפוף לאישור החברה

 



אשר משמעה הינה , ריבית נומינלית משתנה המורכבת מריבית פריי' אתיש, א' וככל שתאושר, ההלוואה
  .")הריבית: "להל�( שראל מעת לעתיריבית הפריי' כפי שתפורס' על ידי בנק 

  ".ההלוואה" להל� לעיל וריבית תקרא הקר� ההלוואה בצירו. 

י החברה ולא יותר מהריבית המרבית "כפי שייקבע ע מרביתמשמעה ריבית חוקית " שיעור ריבית הפיגורי'"
שיעור ריבית הפיגורי' הידוע במועד זה . 1970 ל"התש) קביעת שעור הריבית המקסימלי(על פי צו הריבית 

וא על דר( של חישוב ריבית מתואמת שנתית בשיעור הש, צמוד למדד המחירי' לצרכ� לשנה 9.75%הינו 
  .לשנה 10.2%כולל של 

 על שיחושב כפי הסילוקי� לוח לפי, ידכ  על שתאושר וככל א , ההלוואה מלוא את לסלק בזה מתחייב אני
  .זה במסמ� המפורטי  לתנאי  ובהתא  ידכ 

 הכנסה מס ותקנות לרבות, החברה על שחל התחיקתי להסדר בכפו. תינת� שההלוואה לי ידוע .1
  .בה' שיחול שינוי ולכל הקופה ותקנו� 1964ד"תשכ) גמל קופת ולניהול לאישור כללי'(

 בעת לרבות, הכספי' מ� חלק או הגמל בקופת לזכותי העומדי' הכספי' משיכת שבעת לי ידוע .2
 או/ו, נושיי ידי על או/ו מוטביי ידי על או/ו כוחי בא ידי על או/ו ידי על, אחרת לקופה כספי' העברת

 שתעמוד שהיתרה באופ�, שעבוד או/ו משכו� או/ו עיקול מימוש של בדר( לרבות, אחר חלי. ידי על
 כל בתוספת ההלוואה מיתרת נמוכה תהיה כאמור ההעברה או/ו המשיכה לאחר בקופה לזכותי
 את למשיכה לזכותי העומדת כיתרה יראו, ")הנוספי  הסכומי (" להל� 9 סעי. פי על אחר סכו'

  .ההלוואה לפירעו� ישמש כאמור שנוכה והסכו' הנוספי' והסכומי' ההלוואה יתרת בניכוי היתרה

 מיידי לפרעו� ההלוואה את להעמיד רשאי' תהיו, להל� המפורטי' מהמקרי' אחד בכל כי, לי ידוע .3
 או/ו חשבוני על עיקול הטלת) א: (הנוספי' הסכומי' בצירו. ההלוואה יתרת את לפרוע מתחייב ואני

 או/ו שיפוטית החלטה פי על חיוב) ב(; בקופה זכויותיי על או/ו בקופה לזכותי שהופקדו הכספי' על
, די� פסילת, מוות) ג(; בקופה לזכותי שהופקדו הכספי' או/ו חשבוני בגי� לפועל הוצאה הליכי נקיטת
  .נכסי' כונס מינוי, נאמ� מינוי, רגל פשיטת

 יותר של בתשלו' אפגר א', להל� המפורטי' מהמקרי' אחד בכל לרבות, עת בכל כי, לי ידוע .4
 העולה מצטברת תקופה ובמש(, ברציפות ההלוואה להחזר הקבועי' התשלומי' מ� אחד מתשלו'

 לאחר ההלוואה יתרת של הפרעו� מועד הקדמת את לדרוש רשאית תהיה החברה, ימי' 31 על
 א' וכי הדרישה משלוח מיו' ימי' 14 תו( שבפיגור התשלומי' את לשל' עלי כי התראה לי שתשלח

 ההעמדה ממועד פיגורי' ריבית עליה ותיווס. מיידי לפרעו� ההלוואה יתרת תעמוד, כ� אעשה לא
  .בפועל התשלו' למועד ועד מיידי לפרעו�

 מיידי לפרעו� ההלוואה את להעמיד זכאית תהיה החברה בה' המקרי' מ� אחד כל כי, לי ידוע .5
 של הפדיו� לערכי בהתא' בקופה הכספי' משיכת את לבצע רשאית תהיה החברה, לעיל כאמור
 עת אותה ההלוואה ליתרת בהתא', )התחיקתי ולהסדר הקופה לתקנו� בהתא' שיחושבו( הקופה

  .די� פי על כנדרש במקור מס לניכוי ובכפו.) להל� 9 בסעי. כאמור שיתווספו סכומי' לרבות(

 לרבות, אצלכ' שמי על הרשומי' הכספי' שכל לכ( חוזרת בלתי הוראה בזאת לכ' נות� הנני .6
 את מתוכ' לגבות ותוכלו ההלוואה תשלו' להבטחת ישמשו, אחרות השתלמות קרנות/גמל בקופות

 או/ו משכו� או/ו עיקול מימוש במועד לרבות, שהוא זמ� בכל לזכותכ' שתישאר ההלוואה יתרת
  .חישוביכ' ולפי שיקוליכ' לפי  הכל, כאמור מהכספי' בפועל קיזוז ידי על שעבוד

 עת בכל לקזז מסויגת ובלתי מוחלטת זכות בזאת לכ' נות� הנני, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי .7
 לי שיגיעו או/ו לי המגיעי', שה' וסוג מי� מכל סכומי', כלשהי מוקדמת הודעה במת� צור( וללא

 כל על בזאת מוותר אני. ממני לחברה שיגיעו או/ו המגיעי' כלשה' סכומי' כנגד, עת בכל, מהחברה
  .החברה כלפי חילוט או עכבו�, קיזוז זכויות

 לה שתהיינה או/ו לה שיש, שהוא וסוג מי� מכל, הזכויות מכלול את תמחה החברה כי מסכי' אני .8
 כאמור ההלוואה סכו' את ממני לגבות זכותה את לרבות, זה הסכ' להוראות בהתא' מ"הח כלפי
 והחברות מ"בע פיננסי' ושירותי' בביטוח השקעות הראל( הראל בקבוצת אחרת חברה מכל

 ").הראל קבוצת) ("בשליטתה

  :מספר חשבון:                          מספר תעודת זהות :שם לקוח
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 מתחייב הנני, במועדו במלואו ייפרע לא זה בהסכ' כאמור לשל' שהתחייבתי כלשהו תשלו' א' .9
  .פיגורי' וריבית החזרה דמי ד"עו ט"שכ, אגרות לרבות, לרבות, הוצאות בצרו. בתשלומו

  

, שקיימת ככל, לאחרי' בקופה בחשבוני זכויותיי או/ו בקופה חשבוני את למשכו� או/ו לשעבוד זכותי .10
  .הנוספי' והסכומי' ההלוואה מלוא נפרעה לא עוד כל, בזה בטלה

 החברה א' רק להיעשות יוכל, לעיל הרשומי' המועדי' לעומת,ההלוואה פירעו� במועדי שינוי כל .11
 י"ע שייקבעו) ההצמדה תנאי לרבות( המיוחדי' לתנאי' בכפו., ובכתב מראש, לשינוי תסכי'
   מיידי פרעו� לרבות, ההלוואה תנאי בשינוי החברה את יזכה כלשהו פירעו� במועד עמידה אי. החברה

 הסכ' פי על החברה זכויות בשאר לפגוע ומבלי הבלעדי דעתה לשיקול בהתא', ההלוואה יתרת של
  .די� כל פי ועל זה

 שיקול פי על, לרשותה העומד, אחר אמצעי בכל לנקוט החברה מזכות לגרוע בא אינו לעיל האמור כל .12
  .ההלוואה סכו' מלוא את עת בכל ממני ולגבות הבלעדי דעתה

 ואני תוכנו את הבנתי החופשי מרצוני עליו וחתמתי, זה במסמ( הכתוב כל את שקראתי מאשר אני .13
 .אחריו למלא מתחייב

 הסכ' ע' בקשר סכסו( בכל לדו� בלעדית מקומית סמכות אביבבתל המשפט לבתי כי עלי מוסכ' .14
  . זה

 מידע לקבל רשאית החברה הלוואה למת� זו בקשתי בדיקת לצור( כי רשות בזאת ונות� מסכי' הנני .15
 במידע שימוש לעשות רשאי' תהיה והחברה הראל בקבוצת מהחברות אחת בכל המצוי אודותיי
 מוצרי ביתר הקשור עניי� ולכל הגמל קופת עמית להיותי הנלווה או/ו הקשור עניי� לכל ג' כאמור

 לש', בתביעות טיפול, אחסונו, עיבודו לצור( לרבות, ובשיווק' הראל בקבוצת החברות ושירותי
 הנני, כ� כמו. להל� כמפורט פרסומת ובדבר שיווקיות בהצעות אלי ולפניה כאמור הפעולות השלמת
 מהחברות אחת לכל החברה אצל אודותיי המצוי המידע את להעביר רשות בזאת ונות� מסכי'

 או/ו החברה מאת לקבל מסכי' אני. לעיל המפורטי' הענייני' ביצוע לצור( הראל בקבוצת האחרות
 באמצעות לרבות, ופרסומות שיווקיות הצעות, הודעות, מידע הראל בקבוצת אחרות חברות מאת
 אלקטרוני דואר, פקס, רגיל דואר באמצעות הראל בקבוצת החברות ושירותי מוצרי על, ישיר דיוור

 להודיע רשאי אהיה. אחרת דר( ובכל) SMS( קצר מסר הודעת, אוטומטי חיוג מערכת, )מייל אי(

 .מה' חלק או דלעיל הדיוור אמצעי כל לגבי כאמור שיווקיות הצעות לקבל סירוב על, עת בכל, לכ'

או מבצע בפועל /ל במקומי ו"כלשהו התחייב לסלק את ההלוואה הנ' ידוע לי כי במקרה שבו צד ג .16
כאמור לא עמד ' וצד ג, כולה או חלקה, או ריבית ההלוואה/תשלומי  שוטפי  של הלוואה ו

אני אהיה אחראי כלפיכ  לתשלו  וסילוק מלוא סכו  , ל מכל סיבה שהיא"בהתחייבותו הנ
ואת  תהיו רשאי  לפעול כלפי בכל האמצעי  ) כהגדרת  לעיל(הנוספי  הלוואה והסכומי  

' על ידי או על ידי צד גאו ריבית ההלוואה /והמפורטי  לעיל בכל מקרה של אי תשלו  ההלוואה 
    . כאמור

  .לחשבוני בנקאית העברה באמצעות ההלוואה סכו' את אלי להעביר אבקש האמורה ההלוואה ישורא לאחר

 :   הבנק להעברת הכספי פרטי חשבו� 

אני מבקש להעביר את סכו' ההלוואה לזכות חשבו� בנק   בנקסני%                        ש"חשבו� עו' מס
קראתי  .אני מאשר שחשבו� זה הוא על שמי ובבעלותי. זה

  את תנאי ההסכ' ומאשר בחתימתי
  

 �                         _________________חתימה _____________ תארי

  :מספר חשבון:                          מספר תעודת זהות :שם לקוח
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