קרן הלוואות של עמותת הגמלאים

קרן ההלוואות הוקמה בשיתוף עמותת הגימלאים והנהלת חברת בזק
וממומנת באמצעות כספי חברי הקרן ובאמצעות פקדון שהחברה הקצתה
למען מטרה זו.
קרן זו תאפשר לגימלאים לקבל הלוואה על סך של  ₪ 100000בתנאים
מועדפים כפי שמקובל בבנק יהב וכנהוג לגבי עובדי חברת בזק.
הלוואה זו תיועד לכל הגימלאים אשר יצטרפו לקרן ההלוואות ובהתאם
לתנאי הזכאות והקריטריונים המפורטים להלן:

זכאות להלוואה
א.

כל גימלאי המשלם דמי חבר לעמותת הגימלאים (.) ₪ 21

ב.

כל גימלאי שחתם על טופס הצטרפות ומשלם דמי חברות בקרן
ההלוואות  -תשלום שוטף חודשי (כמפורט להלן).

ג.

גימלאי שבתלוש הגמלה שלו – מופיע סך נטו שלא יפחת מ 700 -ש"ח.

הצטרפות לקרן ההלוואות
א.

גימלאי המעוניין להצטרף לקרן ההלוואות 0יחתום על טופס הצטרפות
לקרן ובו הוא מתחייב לניכוי של  2ש"ח תשלום שוטף שיעודכן מעת
לעת.

ב.

את טופס בקשת ההלוואה ניתן יהיה לקבל במועדוני הגימלאים בלבד.
כערב להלוואה  -ניתן להחתים בן או בת זוג או עובד עם תלוש משכורת
(מופיע סך נטו שלא יפחת מ 700 -ש"ח) 0לחילופין ניתן לחתום על זכות
קיזוז פקדונות שקליים או חסכונות המנוהלים בבנק יהב (וזאת במקום
החתמת ערב).

גובה ההלוואה
 ₪ 100000בריבית המקובלת בבנק יהב לתקופת פרעון  12חודש 18 0חודש0
 24חודש או  36חודש 0וזאת עפ"י דרישת הגימלאי.

הליך ביצוע ההלוואה
א.

גימלאי אשר מעוניין להצטרף לקרן הלוואות 0יגיש לאחראי במועדון
הגמלאים 0יחתום על טופס חברות בקרן ההלוואות 0במעמד זה ניתן גם
לבקש ולמלא טופס הבקשה להלוואה.
(במקביל גימלאי אשר הצטרף לקרן יוכל להגיש בקשה להלוואה ישירות
בבנק יהב וזאת על סמך הניכוי בתלוש הגימלה אשר יוכיח את חברותו
בקרן וזכאותו להלוואה).

ב.

טופס ההלוואה יאושר ע"י הנציג האחראי במועדון 0ויועבר לביצוע לבנק
יהב.

ג.

גימלאי יוכל להצטרף כחבר בקרן  -בכל שלב אשר ירצה.
בעת ההצטרפות ישלם הגימלאי תשלומים חודשיים שוטפים ( 2ש"ח)
מיום ההצטרפות.

ד.

גימלאי אשר יחליט לבטל את חברותו בקרן יקבל חזרה את התשלומים
השוטפים ששולמו מיום תאריך הצטרפותו 0ההחזרים
הנ"ל יהיו נומינליים (ללא ריבית והצמדה).
גימלאי אשר ביטל את חברותו בקרן לא יוכל להצטרף שנית כחבר בקרן
ההלוואות.

להלן רשימת הנציגים האחראיים במועדוני הגימלאים:
מלמד מרדכי/אורי ברזני – מועדון הגימלאים בת"א – רח' המסגר  045ת"א
טלפונים:

03-5617511

אורנה עמר – מועדון הגימלאים בירושלים – רח' שופן  012ירושלים
טלפונים:

02-5671111

קרן דביר – /מועדון הגימלאים בחיפה – רח' י.ל .פרץ  032חיפה
טלפונים:

04-8618425

לתיאום ופרטים נוספים ניתן לפנות טלפונית למועדוני הגימלאים.

חשוב לציין שבעת פטירת גמלאי/ת על השאר להמשיך ולשלם את
יתרת הלוואותיו או לחלופין לסלק באופן מיידי את יתרת הלוואותיו.

אנו תקווה כי קרן הלוואות זו תסייע לכם בחיי היום יום ותקל
עליכם בעת הצורך.

