סטודנטים הלומדים מדעים מעשיים באוניברסיטאות או במכללות בישראל
נהלים לקבלת הלוואה:
ההלוואות מיועדות לסטודנטים בתחום מדע יישומי לתואר ראשון ,שני ודוקטורט הלומדים
באוניברסיטאות או במכללות או מוסדות אקדמיים גבוהים אחרים בישראל.
 .1המועמד צריך להיות רשום כסטודנט באוניברסיטה ,מכללה או מוסד אקדמאי אחר בישראל.
 .2המועמד צריך להרוויח בין  0,333-10,333ש"ח נטו לחודש (משפחתי) ,עם העסקה רצופה
למשך שנה לפחות או מקבל תשלומים משלימים לסכום של לפחות  0,333ש"ח נטו לחודש.
 .0לסטודנט שאין לו ההכנסה הנ"ל ,או לא עובד בכלל ,או לא מועסק באותו מקום עבודה למשך
שנה  -אחד מהורי המועמד יכול לחתום בתור לווה יחד עם הסטודנט ,בנוסף לעוד שני ערבים.
 .4הלוואות הן עד  23,333ש"ח.
 .0מקבלי ההלוואות יכולים להגיש בקשה להלוואות נוספות בשנה השנייה והשלישית של
הלימודים .וועדה תבדוק כל בקשה בהתאם לתוכנו.
 .6הבקשה למועמדות צריכה להיות מוגשת על גבי טופס מקורי של ה –  IFLAאו על גבי טופס
שהורד מהאתר של  ,IFLAעם צילומים של תעודות הזהות (כולל נספחים המראים כתובות),
אסמכתא לגבי רישום כסטודנט למדע יישומי ,תלושי משכורת האחרונים ו\או אישור הכנסה
ופרטי הבנק של החותמים ואישור שרות צבאי (במידה שיש) .רק בקשות למועמדות שמולאו
באופן מלא יטופלו.
 .7וועדת ההלוואות רשאית לאשר או לשלול כל בקשה ולבחור את סכום ההלוואה ללא לנמק את
סיבת ההחלטה.
 .8לאחר אישור ההלוואה ,מכתב המפרט הוראות ותנאים ישלח ללווה .תשובות לא יימסרו
בטלפון .הלווה צריך לפעול בהתאם לכל ההוראות לגבי חתימת ערבים וכל שאר התנאים.
 .9אחרי שהלוואה מאושרת ,שני ערבים בני לאום ישראלי בן  24-60צריכים לחתום על הטופס
הרלוונטי (אין להחתים ערבים מעל גיל  .)60ערבים חייבים להיות בעלי הכנסה חודשית נטו של
לפחות  0,333ש"ח בבנק ולהיות מועסקים באותו מקום למשך שנה לפחות .ערבים יכולים
לחתום במשרדינו או בכל סניף של בנק לאומי או בכל סניף של דואר ישראל על פי ההוראות
הספציפיות הבאות יחד עם ההודעה של אישור ההלוואה.
 .13בעל חשבון בנק מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה .פושט רגל או מי
שרשום נגדו תיק בהוצאה לפועל או שרשום נגדו אזהרה במערכת הבנקאות ,לא יוכל להיות לווה
או לחתום בתור ערב ב – .IFLA
 .11מועמד או לווה נוכחי לא יכול להיות ערב .כל ערב יכול להיות ערב להלוואה אחת בלבד.
בני זוג לא יכולים להיות ערבים זה לזה ובנוסף לכך לא יכולים להיות ערבים לשתי הלוואות בו-
זמנית .ערב לא יכול לחתום בשביל לווה שגר באותה כתובת .מי שמקבל סיוע כלכלי מביטוח
לאומי לא יכול להיות ערב.
 .12הלוואות הן מוחזרות ע"י הוראת קבע בנקאית בהתאם ללוח סילוקין הדרגתי (בהתאם
להכנסה משפחתית נטו).
 .10בקשת מועמדות להלוואה צריכה להיות מוגשת עם צ’ק של  23ש"ח (שאיננו בר החזר)
לזכות "האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית" ,עבור בדיקת תקינות חשבון הבנק הנוכחי של
המועמד.
 .14על קבלת ההלוואה ,הלווה יצטרך לשלם דמי טיפול חד-פעמיים ,כפורט במכתב האישור.
 .10הלווה יחויב לכסות עלויות שירות עבור כל תשלום שמוחזר ע"י הבנק.
נא לקרוא בזהירות את הקריטריונים הנ"ל ע"מ למנוע אי הבנות או עיכובים.

