קרן גמ"ח שע"י המועצה האזורית נחל שורק
ע"ש ר' אורי אורבך ע"ה
בקשה לקבלת הלוואה
פרטים אישיים:
פרטים אישיים

בן הזוג

( חובה למלא )

שם המשפחה

השם הפרטי

מספר הזהות

זכר /
נקבה

□ רווק □ נשוי

□

גרוש

□

אלמן

שם המשפחה

השם הפרטי

תאריך לידה

מספר הזהות

זכר /
נקבה

מספר הילדים

□ רווק □ נשוי □ גרוש □ אלמן

□יסודית □ תיכונית □ על-תיכונית □ אקדמית □
סטודנט
טלפון בבית

מספר
הילדים

□ יסודית □ תיכונית □ על-תיכונית □ אקדמית □ סטודנט
טלפון בבית

טלפון נייד

שם הרחוב

מספר הבית

שם הרחוב

מספר הבית

היישוב

המיקוד

היישוב

המיקוד

שם מקום העבודה

טלפון נייד

תאריך לידה

וותק

התפקיד

טל בעבודה

□ שכיר

□ עצמאי

הכנסה חודשית נטו כוללת

שם הבנק

שם מקום העבודה

□ שכיר

התפקיד

מספר
הסניף

מספר החשבון

שם הבנק

מספר החשבון

□ עצמאי

₪

הכנסה חודשית נטו כוללת

₪

שם הסניף

וותק

טל בעבודה

שם הסניף

ותק החשבון בשנים

אישור הגבייה להעדר חובות_______________ :
צילום צ'ק ביטחון_________ :
אישור מורשה חתימה__________________ :

מספר
הסניף

___________________

פרטי ההלוואה
סכום ההלוואה המבוקש ______________ :במילים___________________ :
הריני מבקש להחזיר ההלוואה ב _____-תשלומים באמצעות הוראת קבע שתחויב
בחשבון הבנק.
על סכום קרן ההלוואה יתווספו  - ₪ 300דמי טיפול.
בנוסף יש להשאיר צ'ק ביטחון.
מטרת ההלוואה:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
האם קיימת הרשאה לחיוב חשבון בנוגע לחשבונות המועצה? ____________
אם כן ,נא פרט:
בנק ___________________-
סניף__________________ -
מס' חשבון______________-
אם לא -נא רשום את פירטי הבנק להרשאה לחיוב חשבון:
בנק ___________________-
סניף__________________ -
מס' חשבון______________-
ערבות:
אנו הח"מ ערבים בזאת כלפי קרן גמ"ח שע"י החברה הכלכלית לנחל שורק לסך של
__________ בצירוף ( ₪ 300סה"כ במילים)_______________________:
שמר/גב' ______________ קיבלו מאת קרן הגמ"ח.
אנו מתחייבים להחזיר הסכום הנ"ל במידה ומר/גב' __________ לא יעמדו
בהתחייבויותיהם כלפי קרן הגמ"ח.
 .1שם הערב ______________:ת.ז _________ כתובת____________
קרבה _______________:חתימה______________:
 .2שם הערב ______________:ת.ז _________ כתובת____________
קרבה _______________:חתימה______________:

הצהרות המבקש:
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

.8

.9

אני ,המבקש ,ששמי נקוב לעיל(להלן ״המבקש״) מבקש לקבל מכם את ההלוואה בהתאם
לתנאים ולהסדרים המפורטים להלן בבקשה זו.
ידוע לי כי תנאי לקבלת ההלוואה הינו תשלום דמי טיפול בשיעור של  ,₪ 300אשר יתווספו
לסכום קרן ההלוואה שלא יעלה על .₪ 9,700
אני מצהיר כי איני עובד המועצה האזורית נחל שורק.
אני מצהיר כי נכון לתאריך הסכם זה לא תלוי ועומד נגדי הליך משפטי כלשהו לרבות הליך
להכרזת פשיטת רגל ו/או למינוי נאמן ו/או למינוי כונס נכסים על נכס״.
ידוע לי ,בכפוף לקבלת הסכמתכם לביצוע ההלוואה ,כי ההלוואה תועמד לרשותי על־ידי
הפקדה ישירה לחשבון המזוכה .תאריך ההפקדה לחשבוני ,יהווה את מועד קבלת ההלוואה
כאמור בתנאים אלה.
זיכוי החשבון המזוכה בסכום ההלוואה כאמור יהווה הוכחה לכך שקיבלתי את ההלוואה
בהתאם לתנאי הסכם זה .עם הפקדת ההלוואה בחשבון המזוכה ,כהגדרתו לעיל ,״חשב
מסמך זה כהסכם הלוואה תקף ומחייב ביני ,כמבקש ,לבין קרן גמ"ח שע"י – החברה
הכלכלית לנחל שורק ע"ש ר' אורי אורבך ע"ה (להלן":קרן הגמ"ח).
אני מתחייב לסלק את כל התשלומים על חשבון קרן ההלוואה שאקבל מכם בצירוף דמי טיפול
בסך של  ,₪ 300באמצעות הוראת קבע מחשבוני לטובת קרן הגמ"ח.
כל שינוי במועדי התשלום של ההלוואה ו/או בתנאי ההלוואה מחייב קבלת הסכמה מראש
ובכתב שלכם.
אני מצהיר כי ידוע לי ומוסכם עלי ,כי כל סכום ,אשר לא יפרע על־ידי לטובת קרן הגמ"ח
במועדי הפירעון כפי שנקבעו בהסכם זה ,ישא ריבית פיגורים החל מיום הפירעון המוסכם
ועד למועד תשלומו בפועל כפי שיקבע ע"י קרן הגמ"ח ,ובלבד שלא תעלה על שיעור ריבית
הפיגורים המקסימאלית הקבועה בחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ,התשנ״ג. 1993 -

.10

.11

.12

אני מסכים לקבל את ההלוואה בתנאים כקבוע בכתב זה ומתחייב לסלק את שאני חייב
בתשלומם על־פי תנאי הסכם זה (להלן ״יתרת הלוואה״) בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם
זה.
אני חותם בזאת על הוראות לחיוב חשבון בטופס הנלווה לכתב בקשה זה על־פיהן אני מורה
להעביר ישירות מחשבון הבנק שיהיה נקוב בטופס ההוראות לחיוב חשבון ,את התשלומים
החודשיים שיידרשו על־ידכם לפירעון ההלוואה ומתחייב לחתום על כל המסמכים שיידרשו
לשם כך על־ידי קרן הגמ"ח לצורך גביית התשלומים מכח הסכם זה.
אם מסיבה כלשהי לא תכובד הוראת חיוב החשבון ו/או לא ״פרעו תשלומים במועדים החלים
על״ במסגרת פירעון ההלוואה ,יהווה הדבר הפרה יסודית של ההלוואה נושא כתב זה

.13
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ותנאיה שיזכה את קרן הגמ"ח בפירעון מיידי ובזכויות על־פי הסכם זה.
בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים תהיה קרן הגמ"ח רשאית להעמיד את ההלוואה
לפירעון מיידי ,והכל על־פי שיקול דעת בלעדי של קרן הגמ"ח ,ואני ,המבקש ,מתחייב לפרוע
את כל היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה:
 13.1אם אפר ו/או לא אקיים תנאי מתנאי הסכם זה או מכל מסמך אחר שנחתם או שייחתם
על־ידי ,לרבות אי־תשלום במועד.
 13.2אם יתברר שהצהרה מהותית מהצהרותיי ,אשר ניתנה או תינתן על־ידי בהסכם זה או
בכל מסמך אחר ,אינה נכונה או אינה מדויקת.

שם___________________ :

חתימה_________________:

תאריך_________________:

אני _______________ מאשר בזאת כי מר/גב' _________________ חתמו בפניי על בקשה
זו.
__________________
חתימה

