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 קופת התגמולים לעובדי אל על  
 נתיבי אוויר לישראל 

 אגודה שיתופית בע"מ
 

 דף הנחיות
 

 ופת התגמוליםבקשה להלוואה מק
 
 

 ,נכבד עמית
 

 שבהמשך הטפסים את ולמלא שלהלן ההנחיות את בעיון לקרוא נבקשך ההלוואה בביצוע עיכובים למנוע מנת על
 .בקפידה

 
 :לוואהה ביצוע לצורך לצרף שחובה מסמכים

 

 קריא.צילום ת.ז.  .א

 (.2-6לבין העמית )עמ' קופה המהווה הסכם הלוואה בין ה טופס בקשת הלוואה .ב

  .העמית בדבר יכולת החזר ההלוואה מתוך שכר על-אישור ממחלקת כוח אדם באל .ג

לזיכוי סכום העמית הכולל את פרטי חשבון חתום ע"י הבנק צילום המחאה או אישור בנק לניהול חשבון  .ד

 ואה.ההלו

 תלושי שכר אחרונים. 3 .ה

 חודשים האחרונים. 3 -תדפיס חשבון עו"ש מה .ו

)במידה וההלוואה אינה מנוכה באמצעות  טופס הוראה לחיוב חשבון בנק חתום על ידי העמית והבנק .ז

 .השכר(

  .חתום שטר חוב מקורי .ח

 

 !לב לשים יש
  מת את חתימתך.חתימתך וכן הקפד שנציג מורשה יא בהם נדרשתהקפד לחתום בכל המקומות 

 החשבון לניהול באישור  /בהמחאה שצוינו לפרטים להתאים חייבים בטופס הבנק חשבון פרטי. 

 בקופה בעת מתן ההלוואה ךהעומד לזכותהלא נזיל מהסכום  %30 -לא תינתן הלוואה בסכום גבוה מ. 

 

 
  

 
 
 
 
 



 

 , 570011767-00000000000206-9756-000ומעלה:  60, 570011767-00000000000206-9930-000: 50-60, 570011767-00000000000206-9755-000: 50עד 
 570011767-00000000000206-1526-000, מניות: 570011767-00000000000206-1476-000אג"ח: 

 7מתוך  2עמוד 

 

 מקופת התגמולים לעובדי אל עלבקשה להלוואה טופס 

 ו בקשות אשר לא ימולאו בהן כל הפרטים(לא יתקבל) פרטי העמית

 מספר זהות                    שם משפחה                  שם פרטי                       מספר עמית               דואר אלקטרוני

     
 

 מס' טלפון נייד     ס' טלפון            מ  מיקוד          יישוב  מס' דירה     ס' ביתמ                רחוב  

       05 

 
 

 )בכפוף לזכאות העמית(: סכום ההלוואה המבוקש
 
 ש"ח.  רשום סכום במילים:________________________ רשום סכום במספר:___________________( 1

 ש"ח.
 במידה וקיימת הלוואה בחשבון העמית, מבקש תוספת ע"ס ___________ש"ח. ( 2

 ________________.רשום סכום במילים:_
 ._______סה"כ הלוואה מאוחדת____________ רשום סכום במילים:___________________

 :(את אחת משתי האפשרויות שלהלן X-)חובה לסמן ב הלוואה מבוקשת סוג
 

:פריים ריבית   
לשיעור הריבית בהתאם בתוספת מרווח שייקבע  פרייםהריבית  על בסיסלוואה תישא ריבית נומינלית משתנה הה 

וכפי שיעודכן על ידי ועדת   שנקבעה לי לאחר בדיקת יכולת ההחזר / הסיכון הכרוך במתן ההלוואה לח"מ  
 _____מתואמת % )*( )ריבית____________% ההלוואה תישא ריבית בשיעור . מעת לעתההשקעות של הקופה 

 לשנה(.
 

 :מדד צמודת שקלית הלוואה
מתואמת  )ריבית )*( לשנה ______% בשיעור קבועה ריבית ותישא לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה ההלוואה

 לשנה(. _____%
 

  ההלוואה תקופת
 מחודש חודש, החל בכל 5-ה ביום שוטפים, חודשיים תשלומים____ב חודשים. תקופת ההלוואה________

 . _______ בחודש וכלה_________
 .דשים שוויםקרן ההלוואה והריבית יוחזרו בסכומים חו .1
 

 ____חודשים. חודשים( 12)לא תעלה על תקופת גרייס 
 רעון ההלוואה, ייחל עם תום תקופה זו.יככל ונבחרה תקופת גרייס, מועד התשלום הראשון לפ

 : ותהבהר
 תקופת ההלוואה הרשומה לעיל כוללת את תקופת הגרייס. .1
 לבעלי הלוואה קיימת בלבד .ו מדד בלבד ניתן יהיה לקבל בריבית שקלית צמודתהלוואה עם תקופת גרייס,  .2

 )סעיף רשות( קיזוז הלוואה לבעלי הלוואה קיימת

בטופס  למצויןאני מבקש לקזז את ההלוואה הקיימת על שמי בקופה ולקבל הלוואה חדשה בהתאם  –קיזוז הלוואה קיימת  

 .זה

 פרטי חשבון עו"ש לזיכוי )החשבון המזוכה(

 ההלוואה לזכות חשבון בנק זה:אני מבקש להעביר את סכום 

  אני מאשר שחשבון זה הוא על שמי ובבעלותי 

 מספר חשבון

 

 שם בנק

 

 מס' סניף           
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 הצהרות העמית
 

קופת התגמולים לעובדי אל ) מכם לקבל מבקש ("הלווהאו " "העמית: "להלןלעיל ו) לעיל נקוב ששמי, העמית אני
 תנאים בהתאם ההלוואה את "(אגודההאו " "קופהה" -לעיל ולהלן  .ופית בע"מעל נתיבי אוויר לישראל אגודה שית

 .זו בבקשה להלןלעיל ו המפורטים ולהסדרים

 כלהלן:ו כמפורט לעיל בטופס ההלוואה הינם ההלוואה תנאי כי לי ידוע 1
 החתימה על מסמכיאשר אושר על ידי ועדת ההשקעות של הקופה ביום  בשיעור ריבית תישא ההלוואה

בהתאם לשיעור הריבית  לי אושרוהלוואה.  ברור לי כי שיעורי הריבית הנקובים בבקשה זו הם אלה אשר ה
נכון ליום  הקופה על ידי שנקבעה לי לאחר בדיקת יכולת ההחזר / הסיכון הכרוך במתן ההלוואה לח"מ

 תאושר וההלוואה , היההקופה מאת שאקבל במכתבשיעורי הריבית בפועל ימסרו לי  . כמו כןחתימת הבקשה

 .י הקופהיד–על

 
 ככל שבחרתי בהלוואה שקלית צמודת מדד:

 כאשר וריבית, קרן של שווים חודשיים בתשלומים לפירעוןהינה  הלוואה - פירעון לפי לוח סילוקין שפיצר
  הקופה. למדיניות בהתאם במועד אחר אוהתאם לקבוע בטופס ההלוואה ב יחול הראשון התשלום

 המחירים למדד צמוד יהיה וריבית קרן ח"ע תשלום כל למדד, וצמודה קבועה יביתרבנה הי הלוואהריבית 
 הבא: באופן לצרכן

 .ההלוואה מתן במועד הידוע דדהמ-" היסודי המדד"
 .בפועל התשלום במועד ידוע שיהיה המדד - "החדש המדד"

 לעומת עלה החדש המדד כי (וריבית קרן) ההלוואה ח"ע תשלום כל של בפועל התשלום במועד יתברר אם

 המדד לעומת החדש המדד עלה שבו בשיעור( וריבית קרן( ההלוואה ח"ע תשלום כל יוגדל ,היסודי המדד

 .שינוי יהיה לא - היסודי המדד לעומת החדש במדד ירידה של במקרה. היסודי
 

 תקופת לתוםעד  לוואההה  קרן תשלום מועד דחיית משמעה גרייס תקופת כי לי ידוע - גרייס על הקרן
עד תום תקופת הגרייס ישולמו  חודשים מיום אישור ההלוואה. 12 -ובכל מקרה לא יאוחר מ הגרייס

. לאחר תקופת חודשכל ל 5 -בלחודש אחת תשלומים ע"ח הריבית בלבד בתשלומים חודשיים שישולמו 
השקלית הצמודה  ההלוואהריבית בתשלום אחד כולל  הגרייס ישולמו תשלומים גם על חשבון קרן ההלוואה

 הבא: באופן לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה ו/או קרן ריבית ח"ע תשלום כל למדד, וצמודה קבועה הינה
 ההלוואה. מתן במועד הידוע המדד-היסודי"  "המדד
 בפועל. התשלום במועד ידוע שיהיה המדד - החדש" "המדד

 לעומת עלה החדש המדד כי וריבית( קרןההלוואה ) ע"ח תשלום כל של בפועל התשלום במועד יתברר אם

 המדד לעומת החדש המדד עלה שבו וריבית( בשיעור קרן(ההלוואה  ע"ח תשלום כל יוגדל היסודי, המדד

 שינוי. יהיה לא - היסודי המדד לעומת החדש במדד ירידה של היסודי. במקרה
 

 ככל שבחרתי בהלוואה צמודת ריבית פריים
בתוספת מרווח שייקבע ע"י ועדת ית משתנה המורכבת מריבית פריים ההלוואה תישא ריבית נומינל 

 . ובהתאם לתוצאות בדיקת יכולת ההחזר/ הסיכון הכרוך במתן ההלוואה לח"מ  ההשקעות  מעת לעת
 כאשר וריבית, קרן של שווים חודשיים בתשלומים הינה לפירעון הלוואה - פירעון לפי לוח סילוקין שפיצר

 הקופה.  למדיניות בהתאם במועד אחר בהתאם לקבוע בטופס ההלוואה או יחול הראשון התשלום
 

 יתר וכל עליה וההצמדה הריבית ההלוואה, קרן חשבון על התשלומים כל את לסלקאני מצהיר ומתחייב  2
 זה. הסכם תנאי פי ועל במועדם חייב בתשלומם שאהיה הסכומים

בקשר עם  הקופהו/או על  יחובה אחרים שיחולו עלותשלומי עמלה תחייב לשאת בכל היטל, אגרה, מס, אני מ 3
מסכום ו/או  קופה קיזוז מסכום ההלוואה שתועמד לרשותיהע מהאמור לעיל ו. מבלי לגרהו/או בגינ הלוואהה

 . באמצעות מערכת השכר ו/או באמצעות חיוב חשבון הבנק ו/או במזומן ההחזר החודשי הראשון

ולא ידוע לי על כל כוונה או  עיקול ו/או שיעבוד ו/או כל הגבלה אחרת בקופה לא נרשם ימצהיר כי על חשבונאני  4
העניק לי את זו הסכימה הקופה ל תיהצהרידוע לי כי על בסיס . הליכים אשר עלולים להביא לרישום כזה

 ההלוואה.

 שפטימ הליך נגדי ועומד תלויולא  מתנהלים נגדי כל הליכי הוצל"פ לא זה הסכם לתאריך נכון כי מצהיר אני 5

 על נכסים כונס למינוי או/ו נאמן למינוי או/ו רגל פשיטת להכרזת הליך לרבותבגין חוב נטען שלי  כלשהו
 נכסיי.
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שנשלחו אליי מאת תאגיד כלשהם מכתבי התראה  בלתי לידיילא קי מועד הצהרתי זואני מצהיר כי נכון ל 6
  ואיני מוגדר כלקוחו מוגבל ו/או מוגבל חמור בבנק ישראל. בנקאי

ל ע הכספים מן חלק או בקופה ילזכות העומדים הכספים מלוא משיכת שבעת יל ידועאני מסכים ומצהיר כי  7
 ילזכות העומדת כיתרה יראו, הדין להוראות בהתאם לכספים הזכאי אחר צד כל "יע או יבא כוח "יע או ידי
עלי וכן כל סכום נוסף  ברוטו. היינו ההלוואה בתוספת כל תשלום מס שיחול בניכוי ההלוואה היתרה את

   .ההלוואה לפירעון ישמש כאמור שנוכה והסכום שאהיה חייב לקופה בגין ההלוואה 

 לעשות או/אחרת ו לקופה הצבורים בקופה הכספיםכל  את להעביר רשאי אהיה לאי של ידועאני מצהיר כי  8
 .ובכתב מראש לכך ופההק הסכמת קבלת אלל ,ההלוואה יתרת עד לפירעון כלשהן, אחרות פעולות לגביהם

 על מתנהלת אשר לעיל ההלוואה בבקשת שציינתי כפי "שעו חשבון זיכוי של בדרך הקופהמ תוענק ההלוואה 9

 .זה הסכם פי–על הנדרשים המסמכים כל את לקופה שאמציא ובלבד"( המזוכה החשבון" -להלן ( שמי

וכן העתק תדפיס הפעולות שבוצעו  על מצורפים להצהרתי זו שלושה תלושי השכר האחרונים שלי מחברת אל 10
על ידי בחשבון העו"ש המתנהל על שמי. הנני מצהיר כי אני לא מנהל חשבונות עו"ש נוספים מלבד זה אשר דפי 

 .החשבון שלו מצורפים

 ישירה הפקדה ידי-לע לרשותי תועמד ההלוואה כי ,ההלוואה לביצוע הסכמתכם לקבלת בכפוףש ,לי ידוע 11
 .אלה בתנאים כאמור ההלוואה קבלת מועד את יהווה, לחשבוני ההפקדה ךתארי .המזוכה לחשבון

 לתנאי בהתאם ההלוואה את שקיבלתי לכך הוכחה יהווה כאמור ההלוואה בסכום המזוכה החשבון זיכוי 12
 תקף הלוואה כהסכם זה מסמך ייחשב ,לעיל כהגדרתו, המזוכה בחשבון ההלוואה הפקדת עם .זה הסכם

 .הקופה יןלב כעמית ביני ומחייב

 של הפירעון מועד יידחה ,עסקים יום שאינו ביום ההלוואה חשבון על כלשהו תשלום של הפירעון מועד חל 13
 ביום ההלוואה חשבון על כלשהו תשלום של הפירעון מועד חל. אחריו הבא הראשון העסקים ליום התשלום

 ליום רעוןיהפ מועד יידחה ,כלשהו חודש של האחרון היום הוא לתשלום שנקבע יום ואותו ,עסקים יום שאינו
 שקיים אחרים ימים ולמעט וחג שבת למעט 'ו עד 'א ימים - פירושו" העסקים יום" זה סעיף. בהבא העסקים
 .הבנקים משרדי את לסגור נוהג לגביהם

יובהר בזאת  .לעיל המפורטים הפירעון מועדי לפני כולה, עליה, והריבית ההלוואה, קרן את לפרוע אהיה רשאי 14
יתרת ההלוואה לתשלום תהווה הלוואה חדשה  ,פרע את ההלוואה והריבית וההצמדה במלואםאלא שככל כי 

רעון החלקי. למען הסר ספק לקופה תהא הזכות לסרב לאשר פירעון יויחולו עליה כל הכללים שיחולו בעת הפ
 בהסכם זה. חלקי של ההלוואה או לקבוע כללים ו/או ריביות שונים מאלה הקבועים

 כפי הפירעון במועדי הקופה לטובת ידי–על ייפרע לא אשר ,סכום כל כי ,עליי ומוסכם לי ידוע כי מצהיר אני 15
 ועד המוסכם הפירעון מיום החל  למדד המחירים לצרכןוהצמדה  פיגורים ריבית שאיי ,זה בהסכם שנקבעו

 המקסימאלית הפיגורים ריבית שיעור על תעלה שלא ובלבד ,הקופה י"ע שיקבע כפי בפועל תשלומו למועד

 .1993 – ג"התשנ ,בנקאיות חוץ הלוואות הסדרת בחוק הקבועה

 פי–על בתשלומם חייב שאני את לסלק ומתחייב זה בכתב כקבוע בתנאים ההלוואה את לקבל מסכים ניא 16

 וואהההל כי לי ידוע. זה בהסכם המפורטים לתנאים התאםב )"הלוואה יתרת" –)להלן  זה הסכם תנאי
 .ולכל שינוי בהם לעת מעת שיהיו כפי הדין ולהוראות ,הקופה תקנון לתנאי אף כפופה תהיה האמורה

 הנלווה בטופס חשבון לחיוב הוראות על בזאת חותם הנני :באמצעות הוראה לחיוב חשבוןהחזר ההלוואה  17

 ,חשבון לחיוב ההוראות בטופס נקוב שיהיה הבנק מחשבון ישירות להעביר מורה אני פיהן–על זה בקשה לכתב
 שיידרשו המסמכים כל על לחתום ומתחייב ההלוואה לפירעון ידכם–על שיידרשו החודשיים התשלומים את

 .כתשלום ייחשב בפועל פירעון רק כי לי ידוע .זה הסכם מכח התשלומים גביית לצורך הקופה ידי–על כך לשם
 נתיבי אויר לישראל בע"מ, ות לחברת אל עלהנני מאשר לקופה לפנ :החזר ההלוואה באמצעות גביה משכר

 . לרבות לשם קבלת אישורה כי ביכולתי להערכתה לעמוד בהחזר החודשי לצורך הסדרת התשלום כאמור
 .זה הסכם לפי חובותיי לקיום כבטוחה ישמשו הבקופ חשבונותיי כי ,עליי ומוסכם לי ידוע 18

 למוטבים הקודם, ראשון כמוטב הקופה של חוזר בלתי למינוי הסכמתי את מאשר אני זה הסכם על בחתימתי 19
 המלא לסילוק הדרוש לסכום עד וזאת ,פטירתי במקרה הקופב בנכסי חלקי את לקבל ני,שבחשבו האחרים

 ידי–על בעתיד שייעשה כזה מינוי וכל בעבר שנעשה אחר מוטב מינוי כל. זה הסכם בגיןה לקופ ושיגיע המגיע
 ויהיו הינם ,שלעיל הקביעה ובין ביניהם סתירה של ובמידה ראשון בכמוט הקופה לקביעת כפופים ,כלווה

 .בטלים

 במסגרת עליי החלים במועדים תשלומים ייפרעו לא או/ו החשבון חיוב הוראת תכובד לא כלשהי מסיבה אם 20
 בפירעון ופהקה את שיזכה ותנאיה זה כתב נושא ההלוואה של יסודית הפרה הדבר יהווה ,ההלוואה פירעון
 להעמיד רשאית הקופה תהיה להלן הבאים מהמקרים יותר או אחד בקרות .זה הסכם פי–על ובזכויות מיידי

 היתרה כל את לפרוע מתחייב ואני, הקופה של בלעדי דעת שיקול פי–על והכל ,מיידי לפירעון ההלוואה את
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, והוצאות גוריםפי ריביתהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ובנוסף  בצירוף ההלוואה של מסולקת הבלתי
 כחליפי לשמש, חוזר בלתי כוח בייפוי הקופה של כוחה את זה בהסכם מייפה אנימבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

 המפורטים במקרים זה הסכם הוראות פי–על התשלומים פירעון שםה, לבקופ מחשבונותיי כספים ולמשוך
 :להלן

 
 בהסכם זה. ים התחייבות כלשהי מהתחייבויותייקיאפר ו/או לא אאם  א.
 פגר בתשלום שני תשלומים.אאם  ב.
 כפושט רגל. ילהכרזתגיש בקשה לאיחוד תיקים ו/או אאם  ג.
 כפושט רגל. תיאם הוכרז ד.
 .אלך לעולמיאם  .ה

 .הארץ את עזבתי אם או נאסרתי אם או דין פסול להיות הפכתי אם .ו
 אחרת. ופהלק מהם חלק כל או בקופה ישמ על המופקדים הכספים את להעביר בקשא אם .ז

או /ו מהם חלק כל או בקופה מיש על המופקדים הכספים על לרבות כספי על כלשהו עיקול יוטלאם  .ח
 עימם. בקשר כלשהי לפועל הוצאה פעולת תעשה

 .כך על לקופה שייוודע ככל ,המעביד אצל שמי על כלשהו עיקול יוטל בו במקרה .ט

 כיסוי, ללא שיקים בחוק כהגדרתם ירותמחמ בנסיבות מוגבל או לקוח/מוגבל" ו "לקוח הוכרזתי אם .י

 .-1981  א"התשמ

 אם חדלתי לעבוד באל על. .יא

 או/ו ישל הכספית ביכולת לפגוע העלול או הפוגע אירוע ארע דעתה, כי שיקול לקופה, לפי יראה אם .יב

 המעסיק, להבטחת לרבות אחר מאת או/ו מנימ הקופה תקבל או/ו קיבלה אותה בבטוחה כלשהי

 .הקופה יכלפ ייהתחייבויות
 אם עקב הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של הסכם זה בלתי חוקי או בלתי אפשרי. .יג

 

 יתרת את להעמיד תיאלצו בו מקרה בכל הדין מכוח במקור הכנסה מס ניכוי חובת עליכם חלה כי ,לי דועי 21
 .הגמל תמקופ ממס בפטור הכספים לקבלת זכותי התגבשה טרם כאשר מיידי לפירעון סולקה שטרם ההלוואה

את הקרן, הריבית, הפרשי  ת)הכולללנכות את יתרת ההלוואה  לקופההוראה בלתי חוזרת אני נותן בזאת  22
 .בקופה ימכל סכום שהצטבר לזכות הצמדה וריבית פיגורים(,

 סכומי" :להלן)  זה הסכם פי–על לקופה ושיגיעו המגיעים הסכומים כל פירעון להבטחת ,לעיל לאמור בנוסף 23

, גם כאלה הבקופ מיש על שיופקדו או/ו המופקדים הכספים על קיזוז או/ו עיכבון זכות לקופה תהיה "(החוב
 .אשר הופקדו לאחר יום חתימת בקשה זו

 ואף ,מוקדמת הודעה וללא לעת ומעת עת בכל ,זה הסכם פי–על לקיזוז זכותה את לממש רשאית תהא הקופה 24
 .ואשר לא שולם לה על ידי אהההלוו בגיןה לקופ שיגיע או המגיע סכום כל ,למפרע

גביית  לצורך לנכון שתמצא המשפטיים הצעדים בכל לנקוט רשאית תהא הקופהלעיל,  מהאמור לגרוע מבלי 25
שתמצא  אופן בכל מהם, חלק או שיינתנו לה ככל שינתו או שניתנו הבטוחות את לממש החוב, וכן סכומי

 .דין כל להוראות לנכון, ובהתאם

בהתאם לתנאי הסכם  הקופהכלפי  ייוהתחייבויות ייף עד לפירעון המלא של כל חובותיהיו בתוק תהביטחונו 26
  זה.

ואת כל הבאים  יכאמור לעיל הן בלתי חוזרות ויחייבו גם את יורשי יוהרשאותי ימאשר בזאת כי הוראותיאני  27
ונות כדי לגרוע אין במתן הביטח תלויות בהן והואיל וקיבל את התמורה בעדן. הקופה, הואיל וזכויות ימטעמ
 שלא ע"י מימוש הבטוחות. מנימ הלגבות את חובותי הקופה מזכות

 את לתת שלכם כהסכמה או/ו כאישור מקרה בשום תחשב לא ידיכם–על וקבלתה זו בקשה הגשת כי, ליידוע  28
 את דעתכם לשיקול ,שאישרתם לאחר רק ידיכם-על תועמד ההלוואה .ממנה חלק כל או המבוקשת ההלוואה

 .שלה הסילוקין ולוח ,ההלוואה תקופת ,שלה הריבית שעור ,סכומה ,לוואההה מתן

 העמיתה החוב שלי לקופהחשבונות הקופה כרשום בספריה ייחשבו לנכונים ויהוו הוכחה חותכת בדבר סכום  29
 חיוב מוחלט. יתובקשר עם ההלוואה ויחייבו א

 על פי הסכם זה. יהמחות את חובותילאינני רשאי  30

כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו  .טופס זהבלהסכם זה הן כקבוע כתובות הצדדים  31
כאמור תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרדי הדואר, אם שוגרה בפקס 

  בעת מסירתה. –שעות ממועד שיגורה ואם נמסרה ביד  24תוך  –

 בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם. כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו 32
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פה ובין בכתב, אשר -, בין בעלהבנותו/או התחייבויות ו/או הה מצגיםו/או ה כל הסכמיםאת הסכם זה מבטל  33
  והוא בא במקומם ככל שהיו )אם היו(.בין הצדדים היו )אם היו( 

 מאשר אני כן כמו. תוכנה את והבנתי אותה שקראתי לאחר זו בקשה על חתמתי כי בזאת ומאשר מצהיר ניא 34
 .זו בקשה של עותק קבלתי כי

 
 :ולראיה באתי על החתום

 
 ________________ חתימת העמית: __________________:שם פרטי ומשפחה תאריך:_____________

 
 לעיל. לבקשתי בהתאם ההלוואה, בגין בבנק חשבוני לזיכוי בקשר טענה או תביעה כל לי תהיה שלא בזה. אני מאשר 1
 זוגי. בת/ולבן לי משותף או/ו שמי על הוא שהחשבון מצהיר . אני2
 .הנ"ל לחשבון בוצעה שהעברה במקרה אחריות כל מכם מסיר . אני3
 

  אישור חתימה 
 ולאחרה מזהה המצ"בתעוד פי על ,אותו שזיהיתי לאחר זה על הסכם הלווה בפני חתם היום כי מאשר מ"הח אני

 .לתנאיו מסכים והוא ההסכם על חתימתו לפני תוכנו את עיין והבין כי בפני שהצהיר
 
 

         עד לחתימה: 
 )חתימה(             )שם(                      

 
בסיסית של העמית לקבלת ההלוואה ואין בכוחה לחייב הזכאותו לגבי  הקופהאישור פנימי של ק רמהוה אך ו)אישור זה : הקופהאישור 

 על הסכם זה( הקופהאישור חתימת וכמוה כלחשבון העמית להעניק את ההלוואה שאושרה. רק העברת סכום ההלוואה בפועל  הקופהאת 
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 חוב טרש
 

 לוד ביום ______ בתאריך________ בחודש________ בשנת_________משרדי קופת"ג , נתב"ג, נעשה ב
קופת התגמולים לעובדי אל על נתיבי אוויר לישראל אגודה שיתופית  לפקודת זה שטר כנגד לשלם ,ת/מתחייב אני

 (₪ _______________________________ ובמילים) ₪ _______________ של סך בע"מ
קופת התגמולים  מול חתמתי עליו)טופס הבקשה למתן הלוואה(  ההלוואה בהסכםנקבעה ש כפי הריבית בתוספת

 על נתיבי אוויר לישראל אגודה שיתופית בע"מלעובדי אל 
 

 :שלהלן האפשרויות משתי אחת את X -ב לסמן יש
 

 החל מיום חתימת שטר זה.__________%  בתוספת ריבית פריים הלוואה ע"ב  
 או
 החל מיום חתימת שטר זה.__________% בשיעורבתוספת ריבית שנתית הלוואה שקלית צמודת מדד  

. כיבוד–אי תוודע, הלתשלום מהצגה לרבות ,בשטר המחזיק על המוטלות החובות מכל פטור זה בשטר המחזיק
 לפקודת 96 סעיף לפי ההתיישנות טענת על במפורש בזה מוותר השטר עושה .להעברה או/ו להסבה ניתן זה שטר

 (.חדש נוסח) השטרות
 .אביב–תל - התשלום מקום 

 
 :)ההלוואה מבקש העמית (השטר עושה שם

 

 כתובת מגורים שם משפחה ופרטי זהות מספר

 

 חתימה תאריך

 
 אישור נציג מורשה: )עובד הקופה(

 
 בפניי וחתם זיהוי תעודת באמצעות זוהה ההלוואה מבקש / העמית כי בזאת מאשר אני

 

 כתובת מגורים שם משפחה ופרטי מספר זהות

 

 חתימה וחותמת תאריך

 


