הלוואות לחברי הארגון מהקרן לעזרה הדדית
דף מידע ללווה מעודכן לחודש מאי 2021

ארגון נכי צהל
 .1זכאות להגשת בקשה

זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה כל חבר הארגון ,המשלם דמי חבר שוטפים וסדירים לארגון ,אשר אינו נמצא בהליך פשיטת רגל או
שהוכרז כפושט רגל וטרם קיבל הפטר או שנמצא בהליך כינוס נכסים.

 .2הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לקבלת הלוואה תתבצע במשרדי מחוזות הארגון אליהם משתייך החבר .על המבקשים להביא עמם תלוש תגמולים אחרון
ולמלא הטפסים הנדרשים .יש להקפיד לרשום בטופס בצורה ברורה את מספר הזהות כולל ספרת ביקורת ,מספר תיק במשרד הבטחון
כולל ספרות הביקורת ,מספרי טלפון )בית  +נייד( .חובה לצרף את תלוש התגמולים לבקשה.

 .3אישור הבקשה ומועד ביצועה

* אישור הבקשה מותנה בעמידה בתנאים הקבועים להלן :בדיקת תוקף אחוזי הנכות ,סיום הלוואה קודמת ,יתרת תגמולים מספקת
לפרעון ההלוואה ובכפוף למסגרת התקציבית של המחוז.
לתשומת ליבכם  -לעתים עקב ריבוי המבקשים קיימת תקופת המתנה.
* אישור ההלוואה מתבצע עי ועדת ההלוואות המחוזית המתכנסת בדכ לקראת סוף כל חודש ) 22-25לחודש( לדיון בבקשות שהוגשו
באותו חודש.
* חבר אשר אושרה בקשתו ,מקבל בתחילת החודש העוקב שלאחר אישור הועדה ,מכתב המאשר את ביצוע ההלוואה .האישורים מגיעים
לבתי החברים בדכ עד ה 15-לחודש העוקב) .לדוגמא :בקשות שהוגשו במהלך ינואר ,יגיעו האישורים לגביהן לבתי החברים לקראת 15
בפברואר(.

 .4סכום ההלוואה ותנאי פרעונה
סכום ההלוואה )שח(
עד 18,000
עד 18,000
עד 18,000

תקופת פרעון

 %נכות

10%-11%
12%-13%
14%-100%

חודשים

עד 84
עד 60
עד 48

סכום נומינלי כולל ריבית )שח(*
כ18,651 -
כ18,465 -
כ18,373 -

החזר חודשי )שח(
כ222 -
כ307 -
כ383 -

* לידיעתכם סכום ההלוואה הרשום במשרד הבטחון כולל את הקרן והריבית לאורך כל התקופה )נומינלית(.
ריבית שנתית בשיעור שח כ .1.01%-נכון למאי  2021ללא הצמדה למדד.
)הריבית מעודכנת עפי השינויים במשק(.
חברים בעלי אחוזי נכות נמוכים מ 14%תקופת ההחזר תהיה  60-84חודשים ולא פחות עקב חוסר בתגמול לפרעון ההלוואה.

 .5החזר ההלוואה

החזר ההלוואה יעשה על ידי הוראה בלתי חוזרת לניכוי מהתגמולים בלבד.

 .6בנקים

ניתן לבחור באחד מסניפי ארבעת הבנקים הבאים) :א( לאומי) .ב( המזרחי) .ג( אוצר החייל) .ד( איגוד.
* חבר שאין לו חשבון באחד הבנקים הנל ,יפתח חשבון בנק רק לצורך ההלוואה ללא מחויבות לפעילות כספית.

 .7דמי ניהול

שם הבנק
בנק המזרחי
בנק לאומי
בנק אוצר החייל
בנק איגוד

עמלת ביצוע בשח
חד פעמית

ללא עמלות
ללא עמלות
ללא עמלות
ללא עמלות

בכל הבנקים אין עמלה עבור פרעון מוקדם ,ואין הוצאות ביול.
לידיעתכם :חשבונות שנפתחים לצורך ההלוואה ,לא יחויבו בדמי ניהול או עמלות כלשהן נוסף על האמור.
הבנקים אינם רשאים לחייב יותר מסכום ההחזר הנקוב בטבלה דלעיל.

 .8ערב להלוואה

* הלוואות לבעלי נכות לצמיתות בכל דרגות הנכות  -תינתנה ללא התניה בהחתמת ערב.
* הלוואות לבעלי נכות זמנית )מתחת ל - (50%תינתנה בכפוף להחתמת ערב ,חתימה על מסמך התחייבות בלתי חוזרת לפרעון חוב
לבעלי אחוזי נכות זמניים והפקדת צק בטחון.

 .9חשבון מוגבל

חבר שחשבונו מוגבל  -תעשה פנייה למרכז הארגון באמצעות יור המחוז.

 .10מקרי פטירה

במקרי פטירה מעל גיל הביטוח  -הקרן תשלם את יתרת חוב ההלוואה ,במקום לפנות ליורשים .במקרה של פטירה לפני גיל הביטוח-
תפרע יתרת ההלוואה מכספי ביטוח החיים שנערך לחבר עי הארגון .בעצם קבלת ההלוואה מוותר החבר על כל טענת התיישנות מכל
מין ובסוג שהוא בקשר עם החוב ו/או ההלוואה.

לתשומת לבכם :חוזר זה הינו למידע כללי בלבד ,תקנון הקרן לעזרה הדדית והחלטות הנהלת הקרן ,כפי שהן מעת לעת ,הן הקובעות.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות ישירות למשרדי המחוז אליו הנכם משתייכים.

