לכבוד,
רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ ("רעות")
רח' תובל  40מגדל ספיר ,רמת-גן 5252247

פנייה לבחינת קבלת הלוואה מקרן ההשתלמות רעות
 .1פרטי העמית:
שם פרטי:

שם משפחה:

מס' ת.ז.

כתובת למשלוח דואר:

מס' עמית/ה בקרן:

טלפון:

נייד:

כתובת דואר אלקטרוני:

שם מקום העבודה:

טלפון במקום העבודה:

הנני מאשר/ת קבלת הודעת  SMSבקשר
לבקשת ההלוואה :דרישה להשלמת מסמכים
או הודעות סטאטוס ההלוואה.

 .2סכום הלוואה מבוקש:
הלוואה בסך_____ _______:
₪

הסכום במילים ___________________________________________:שקלים חדשים
ידוע לי כי סכום ההלוואה יהיה הסכום שיאושר על ידכם והוא יקרא להלן" :ההלוואה"

 .3תנאי ההלוואה יש לסמן ב  X -את אחת מהאפשרויות שלהלן:
*תקופת הלוואה
**בלון***/שפיצר
 12חודשים
 36חודשים

**בלון***/שפיצר

 60חודשים

**בלון***/שפיצר

 84חודשים

***שפיצר

סוג הלוואה

*תקופת מתן הלוואה תהיה חופפת למועד הנזילות של כספי העמית בקרן רעות או לאחריה
הריבית על ההלוואה הנה ריבית משתנה ריבית פריים ( )Pאשר שיעורה נקבע בהתאם למודל תמחור הלוואות של הקרן וזאת בהתאם למודל המוצג בנספח א'
להסכם ההלוואה.

 .4הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי:
בהתאם לסעיף  10לכללי נתוני אשראי )הוראות שונות( ,תשע"ח ,2017-אנו מבקשים להביא לידיעתך כי כחלק מהליך הבחינה
למתן ההלוואה המבוקשת על ידך מקרן רעות ,בין יתר הבדיקות שתערכנה בקשר לכך תפנה רעות ללשכת אשראי לצורך קבלת
חיווי אשראי אודותיך .לשם העברת החיווי תגיש לשכת האשראי בקשה לבנק ישראל לקבלת נתוני האשראי הכלולים במאגר
לגביך.
إخطار بشأن تلقي مؤشر اعتماد:
بودّنا إبالغك أنه كجزء من إجراءات فحص إعطاء القرض
،
2017
العام
من
،
(
مختلفة
تعليمات
)
االعتماد
معطيات
بموجب البند رقم  10من قواعد
ّ
الذي طلبته من صندوق رعوت ،ومن ضمن بقية الفحوص التي سيتم إجراؤها بالنسبة لهذا األمر ،سيتوجه صندوق رعوت إلى مكتب االعتماد
بغرض تلقي مؤشر اعتماد بشأنك .من أجل تحويل المؤشر ،سيقوم مكتب االعتماد بتقديم طلب لبنك إسرائيل للحصول على معطيات االعتماد
المتوفرة بشأنك في مج ّمع المعلومات.
ידוע לי ,כי הגשת בקשה זו וקבלתה על-ידיכם לא תחשב בשום מקרה כאישור ו/או כהסכמה שלכם לתת את ההלוואה המבוקשת
או כל חלק ממנה .ההלוואה תועמד על-ידיכם רק לאחר שאישרתם ,לשיקול דעתכם ,את מתן ההלוואה ,סכומה ,שעור הריבית
שלה ,תקופת ההלוואה ,ולוח הסילוקין שלה.
חתימת העמית/ה:
תאריך

חתימת העמית/ה

** הלוואת בלון  -הקרן והריבית על ההלוואה נפרעות בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה
*** הלוואת שפיצר -פירעון בתשלומים חודשיים שוטפים _קרן+ריבית

