
  חסדי אפרת 

  993-4151 (02)טל:   90435אפרת    1007ת.ד. 

  
  

  פס בקשה כללי לא טולפני מילוי טופס זה, יש למ
  

  טופס הלוואה
  

                          שם:

                      ת.ז.:

                    כתובת: 

                      טל.:

                  מטרת ההלוואה: 

  
                  סכום ההלוואה: 

  
                  תקופת ההלוואה:

  
  ההתחייבות:

  
  תשלומים שווים ורצופים   _______-שההלוואה תוחזר בבזאת הנני מתחייב/ת 

י הבנק)  בע (חתומה ע"בהוראת ק, __________ב  1-כל חודש, החל מ ₪   _______של 
  קבלת ההלוואה.  כתנאי ל לחסדי אפרת מסרו שי ,בצ'קים דחויים /
  

          חתימת הלווה: 

            תאריך: 

  
  
  .  ערב להלוואה: 1

            שם:

            ת.ז.:

        כתובת: 

            

            טל:

      משכורת חודשית   

    ע"ס  1#מצ"ב שיק של ערב 

            

  

  חתימת הערב: 

  

  

  (למקרה ונדרש ערב שני) :.  ערב להלוואה2

            שם:

            ת.ז.:

        כתובת: 

            

            טל:

      משכורת חודשית   

    ע"ס  2#מצ"ב שיק של ערב 

            

  
  חתימת הערב: 

  

  .עמוד זה מהווים תנאי לקבלת ההלוואהב המופיעים להלן ובג  תנאי ההלוואה
  

  : חבר הקרןחתימת 
          

 

 בס"ד



  
  

  ת בקבלת וחתימה על התנאים דלעיל ודלהלן קבלת ההלוואה מותני
 

 ₪ על כל שיק שיוחזר על ידי הבנק  20הלווה יחויב בעמלה של   . 1
שיקים של הלווה, יראה הקרן עצמו רשאי לפרוע   3לאחר החזרה ע"י הבנק של  . 2

  את ההלוואה באמצעות שיק/שקים של הערבים.  
  

ל מלא סכום  ע  ,של ערב אחד  נדרשת ערבות₪   5,000של  על הלוואה עד סכום  . 3
  . ההלוואה

₪, ניתן להסתפק בערבות של ערב אחד על מלא   5,000על הלוואה מעל סכום של  . 4
  סכום ההלוואה. 

  ₪.   5,000לחילופין אפשר לספק ערבות של ערב אחד לכל  
במקרה ויווצר חוב שלא נפדה ע"י הלווה, יתחלק החוב שווה בשווה בין כל 

 הערבים.
 

  להורים שלהם. ילדים אינם יכולים לשמש ערבים   . 5

 . ערבים זה לזהשמש יכולים לאינם בני זוג   . 6
 ערב אחד אינו יכול לשמש בו זמנית כערב למספר הלוואות.  . 7
  . אותה הכתובתהתגורר בערבים ולווים אינם יכולים ל . 8

  . מקצבת ביטוח לאומי פסולים מלהיות ערביםמי שהכנסתו העיקרית היא  . 9

מעסיק אינו יכול להיות ערב שכיר אינו יכול להיות ערב למעסיקו, וכמו כן,  . 10
  לשכיר שלו. 

  ,  ערבותושיק חתום על סכום חתום על טופס ההלוואה ולמסור  ל  ים/ על הערב . 11

   .עם תאריך פתוח
 
  

    הלוואה שנייה / חוזרת:קבלת ל  תנאי
  . מותנית בהחזרת ההלוואה הראשונה במלואהא. הלוואה שנייה   

  
  
 

 
        חתימת הלווה: 

 
          תאריך: 

  
  

  : חבר הקרןחתימת 

 
          

 


