דף הנחיות  -הסכם הלוואה מקרן ההשתלמות להנדסאים

עמית/ה נכבד/ה,

על מנת למנוע עיכובים בביצוע ההלוואה נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות שלהלן ולמלא את הטפסים שבהמשך בקפידה.

מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע הלוואה:

א .צילום ת"ז קריא.
ב .הסכם הלוואה חתום (עמ' .)2-5
ג .צילום המחאה או אישור בנק לניהול חשבון חתום ע"י הבנק הכולל את פרטי חשבון העמית לזיכוי סכום ההלוואה.
ד .טופס הוראה לחיוב חשבון בנק חתום על ידי העמית והבנק.

יש לשים לב!
▪ הקפד לחתום בכל המקומות בהם נדרשת חתימתך.

▪

לצורכי אימות חתימה יש לצרף צילום המחאה או אישור בנק לניהול חשבון חתום ע"י הבנק הכולל את פרטי חשבון העמית לזיכוי סכום
ההלוואה .פרטי חשבון הבנק בטופס חייבים להתאים לפרטים שצוינו בהמחאה  /באישור לניהול החשבון.

▪ סכום ההלוואה לא יעלה על מחצית ( )50%מהסכום הלא נזיל שעומד לזכות העמית בחשבונו בקרן במועד מתן ההלוואה.
▪ סכום ההלוואה לא יעלה על  80%מהסכום הנזיל שעומד לזכות העמית בחשבונו בקרן במועד מתן ההלוואה.
▪ משך פירעון ההלוואה בהלוואת שפיצר לא יפחת מ –  12חודשים ולא יעלה על  84חודשים .למעט הלוואה שניתנה לפי שיטת 'שפיצר'
שניתנה בהתאם להוראת השעה (עקב נגיף הקורונה) לתקופה של עד  15שנה.
▪ בהלוואת בלון תקופת ההלוואה לא תעלה על  84חודשים.

▪

תנאי להלוואת בלון שבמועד פירעון ההלוואה כל הכספים של העמית יהיו נזילים בחשבון (היינו לפחות  6שנות וותק).

▪ סכום ההלוואה לא יעלה על  100,000ש"ח.

אופן משלוח הבקשות:
בדואר ישראל  -מוקד קופות גמל-מרטין גהל  7פתח תקווה ,מיקוד.4951254 :
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פרטי ההלוואה
הריבית במועד חתימת הסכם זה
 %לשנה
שנתית מתואמת

מס'
תשלומים

סכום ההלוואה
₪

במילים:

ההלוואה תינתן לתקופה של

%

שקלים

%

שיעור ריבית הפיגורים %

חודשים  /שנים (מחק את המיותר)

סוג ההלוואה:
 החזר הלוואה בשיטת "שפיצר"  -הלוואה בריבית משתנה של פריים פחות 0.5%
 החזר הלוואה בשיטת "שפיצר"  -לפי הוראת השעה עקב נגיף הקורונה ,עד  15שנים יחושב בריבית פרייס פלוס .0.5%
 הלוואת "בלון"  -הלוואה בריבית משתנה של פריים פחות 0.1%
והוא לא יעלה על שיעור הריבית המרבי המותר לפי חוק "אשראי הוגן".

העלות הממשית (האפקטיבית) של ההלוואה היא %

הבהרה :סכום ההחזרים עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי בשער ריבית הפריים.

חשבון לזיכוי/חיוב בגין ההלוואה
מס' הבנק

שם הבנק

סניף

מס' חשבון

מס' סניף

הסכם הלוואה
שנערך ונחתם ב
בין:

לחודש

החברה המנהלת של קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "הקרן")
מספר חברה:

לבין:

ביום

שנת

 ,הנמצאת בפיקוחה של רשות שוק ההון במשרד האוצר.

שם

מצד אחד

ת"ז

כתובת מגורים

מיקוד

מס' טלפון

דואר אלקטרוני

טלפון נייד

מקום עבודה
(להלן" :העמית"" ,הלווה") מצד שני;

הואיל והעמית ביקש לקבל הלוואה מהקרן בסכום בתנאים כמפורט לעיל ולהלן.
והואיל ובכפוף לאמור בהסכם זה ולאחר אישור החברה כמפורט בסעיף  3ג' להלן ,החברה הסכימה להעניק לעמית הלוואה בסכום
ובתנאים המפורטים להלן:
אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 .1המבוא
מבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.

 .2הצהרות העמית
אני מצהיר כמפורט להלן וידוע לי שעל סמך הצהרות אלה הסכימה הקרן להעניק לי את ההלוואה:
א .נכון למועד הצהרתי זו לא קיבלתי לידיי מכתבי התראה כלשהם שנשלחו אליי מאת תאגיד בנקאי.
ב .לא הוכרזתי "לקוח מוגבל" ו/או "לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות".
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ג .ידוע לי כי חלה חובה עליי לפרוע את יתרת ההלוואה כהגדרתה בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א .1981 -
ד .אני מצהיר כי על חשבונותיי בקרן או בבנקים לא נרשם עיקול ו/או שיעבוד ו/או כל הגבלה אחרת ולא ידוע לי על כל כוונה או הליכים
אשר עלולים להביא לרישום כזה.
ה .נכון לתאריך הסכם זה לא מתנהלים נגדי כל הליכי הוצל"פ ולא תלוי ועומד נגדי הליך משפטי כלשהו בגין חוב נטען שלי לרבות הליך
להכרזת פשיטת רגל ו/או למינוי נאמן ו/או למינוי כונס נכסים על נכסיי.
ו .הריני לאשר כי הכתובת הרשומה לעיל תהיה הכתובת הבלעדית למשלוח הודעות ו/או מסמכים ע"י החברה אלא אם כן אודיע
לחברה בכתב ,על כתובת אחרת בישראל .הכתובת הנ"ל מחליפה כל כתובת המצויה כיום בחברה ו/או בבנק הבינלאומי הראשון
לישראל בע"מ (להלן" :הבנק") כמנהל התפעולי של החברה.

 .3סכום ההלוואה והעמדתה לרשות העמית
א .בכפוף לאמור בהסכם זה החברה (בשם קרן ההשתלמות שבניהולה) תלווה לעמית והעמית יקבל מהחברה את סכום ההלוואה
הנקוב לעיל (להלן" :ההלוואה").
ב .ידוע לעמית כי הענקת ההלוואה מותנית בקיום התנאים המפורטים להלן והעמית מאשר את נכונותם:
• סכום ההלוואה לא יעלה על מחצית ( )50%מהסכום הלא נזיל שעומד לזכות העמית בחשבונו בקרן.
• סכום ההלוואה לא יעלה על  80%מהסכום הנזיל שעומד לזכות העמית בחשבונו בקרן.
• משך פירעון ההלוואה לא יפחת מ  12 -חודשים ולא יעלה על  84חודשים .למעט הלוואה שניתנה במסגרת הוראת השעה
(עקב נגיף הקורונה) לפיה משך הפרעון לא יעלה על  15שנים .ובהלוואת בלון לא יעלה על  84חודשים.
• סכום ההלוואה לא יעלה על .₪ 100,000
• בהלוואת בלון  -במועד פירעון הצפוי של ההלוואה כל הכספים שבחשבונו של העמית יהיו נזילים.
ג .ידוע לעמית כי מתן ההלוואה מותנית באישור החברה ובעמידתו של העמית במודל החיתום למתן הלוואה כפי שנקבע על ידי
החברה .בנוסף ,הענקת ההלוואה מותנית בהמצאת כל המסמכים כפי שיידרשו על ידי החברה ובכלל זה כתב הרשאה
לחיוב החשבון כמפורט בסעיף  10להלן מאושר וחתום כדין ע"י העמית והבנק המשלם וכל מסמך אחר שיידרש1 .

 .4אופן הענקת ההלוואה
הלוואה תוענק בדרך של זיכוי חשבון העו"ש המתנהל ע"ש העמית כנקוב לעיל (להלן" :החשבון") זיכוי החשבון בסכום ההלוואה,
כאמור ,יהווה הוכחה לכך שהעמית קיבל את ההלוואה בהתאם לתנאי הסכם זה.

 .5ריבית על ההלוואה
א .קרן ההלוואה נושאת ריבית המשתנה בהתאם לשינויים בשיעור ריבית הפריים החל ממועד הענקת ההלוואה ועד לפירעונה המלא
בפועל.
ב .בהסכם זה "ריבית פריים" הינה ריבית הפריים הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם לפי השינויים בריבית הנקבעים על ידי
בנק ישראל.

 .6פירעון קרן ההלוואה והריבית עליה
א .בסעיף זה "שיטת שפיצר" פירושה פירעון קרן וריבית בתשלומים שווים ורצופים על בסיס חישוב ריבית לפי  30יום בחודש ו360 -
יום בשנה .חודש פירושו חודש קלנדרי" .יום תחילת החישוב לפי שיטת שפיצר" הינו ב 5 -לחודש השני לאחר הענקת ההלוואה.
ב .בסעיף זה "הלוואת בלון" פירושה הלוואה שבה הלווה מחזיר מדי חודש רק את תשלומי הריבית בעוד שקרן ההלוואה תוחזר
בתשלום אחד כתשלום האחרון של ההלוואה.
ג .קרן ההלוואה והריבית עליה ,בחישוב להחזר לפי "שיטת שפיצר" לתקופה מיום תחילת החישוב לפי "שיטת שפיצר" ועד למועדי
פירעונה ,ייפרעו בתשלומים חודשיים שווים ורצופים ביום ה –  5לכל חודש ,החל מהחודש השני שלאחר מועד הענקת ההלוואה.
ד .מיום הענקת ההלוואה ועד ליום תחילת החישוב לפי "שיטת שפיצר" תישא קרן ההלוואה ריבית בשיעור הנקוב בסעיף  5א' לעיל,
אשר תפרע על ידי העמית לקרן ביום הקודם ליום תחילת החישוב לפי” שיטת שפיצר "ריבית כאמור תחושב על היתרות היומיות
לפי מספר הימים בתקופה הנ"ל ביחס למספר הימים המדויק בשנה הרלוונטית.
ה .בהלוואת "בלון" הריבית הנקובה בגין קרן ההלוואה תשולם בתשלומים חודשיים רצופים צמודים לריבית הפריים ביום ה –  5לכל
חודש ,החל מהחודש השני שלאחר מועד הענקת ההלוואה ובמסגרת התשלום האחרון של ההלוואה תוחזר בתשלום אחד כל קרן
ההלוואה.
ו .מיום הענקת ההלוואה ועד ליום תחילת החישוב בהלוואת "בלון" תישא קרן ההלוואה ריבית בשיעור הנקוב בסעיף  5א' לעיל,
אשר תפרע על ידי העמית לקרן ביום הקודם ליום תחילת החישוב .ריבית כאמור תחושב על היתרות היומיות לפי מספר הימים
בתקופה הנ"ל ביחס למספר הימים המדויק בשנה הרלוונטית.
ז .העלות האפקטיבית של ההלוואה הינה כמפורט בפרטי ההלוואה.

 1עותק אחד יישלח לחברה ועותק נוסף יישאר אצל העמית.
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 .7דחיית מועדי פירעון
בסעיף זה "יום עסקים" פירושו יום עסקים בבנק.
חל מועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון קרן ההלוואה ו/או הריבית עליה ביום שאינו יום עסקים ידחה מועד הפירעון של
התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו והריבית תחושב בהתאם .על אף האמור לעיל ,לא יחול שינוי בסכומי התשלומים כתוצאה
משינוי מועד הפירעון כאמור לעיל.

 .8פירעון מוקדם
העמית יהיה רשאי לפרוע את קרן ההלוואה והריבית עליה ,כולה או חלקה ,לפני מועדי הפירעון המפורטים לעיל ,וללא תשלום עמלת
פירעון מוקדם ,בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב לחברה.

 .9פיגור בפירעון תשלומי ההלוואה
בסעיף זה "ימי הפירעון המוסכמים" פירושם מועדי הפירעון המפורטים בסעיף  6לעיל ,מועדי הפירעון הנדחים או מועדי הפירעון
שיקבעו על ידי החברה במקרה שההלוואה תועמד לפירעון מיידי כאמור בסעיף  12להלן .העמית מצהיר כי ידוע לו כי כל סכום שלא
יפרע על ידו לחברה בימי הפירעון המוסכמים כהגדרתם לעיל.יישא ריבית פיגורים בשיעור של פריים  4% +או בהתאם לשיעור ריבית
הפיגורים המקסימלית הקבועה בחוק אשראי הוגן התשנ"ג –  ,1993לפי שיקול דעת הקרן.
ריבית פיגורים תצטבר לקרן התשלום שבפיגור.

 .10אופן פירעון ההלוואה
א .פירעון התשלומים על חשבון קרן ההלוואה והריבית עליה וכל יתר הסכומים שהעמית חייב בתשלומם על פי הסכם זה (להלן:
"התשלומים") יבוצע בדרך של זיכוי חשבון המתנהל ע"ש החברה בבנק.
ב .העמית מאשר בזה כי להקלת הגבייה נתן הרשאה לחיוב החשבון ,כהגדרתו בסעיף  4לעיל ,בגין התשלומים בהתאם לחיובים
שיועברו מפעם לפעם ע"י החברה לבנק בו מתנהל החשבון הנ"ל (להלן" :הבנק המשלם") ההרשאה לחיוב החשבון ,חתומה
ומאושרת ע"י הבנק המשלם ,מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
ג .כל סכום תשלום שלא ישולם במועדי הפירעון כמפורט בהסכם זה לרבות סכומי התשלומים של קרן ההלוואה ,הריבית ,העמלות
ו/או סכומי התשלומים במועדי הפירעון שיקבעו ע"י החברה אם חובות העמית בגין ההלוואה יועמדו לפירעון מידי כאמור בסעיף
11להלן ,ייחשב כסכום בפיגור ויישא ריבית פיגורים כמפורט בסעיף  9לעיל.

 .11הקרן כמוטב עד שיעור ההלוואה
הצהרת העמית :בחתימתי על הסכם זה אני מאשר את הסכמתי למינוי בלתי חוזר של הקרן כמוטב ראשון ,הקודם למוטבים האחרים
שבחשבוני ,לקבל את חלקי בנכסי בקרן במקרה פטירתי ,וזאת עד לסכום הדרוש לסילוק המלא המגיע ושיגיע לקרן בגין הסכם זה.
כל מינוי מוטב אחר שנעשה בעבר וכל מינוי כזה שייעשה בעתיד על–ידי כלווה ,כפופים לקביעת הקרן כמוטב ראשון ובמידה של
סתירה ביניהם ובין הקביעה שלעיל ,הינם ויהיו בטלים.
למען הסר ספק מינוי הקרן כמוטב הינו מינוי בלתי חוזר עד לפירעון מלוא ההלוואה על ידי.

 .12העמדת ההלוואה לפירעון מיידי-
אם מסיבה כלשהי לא תכובד הוראת חיוב החשבון ו/או לא ייפרעו תשלומים במועדים החלים עליי במסגרת פירעון ההלוואה ,יהווה
הדבר הפרה יסודית של ההלוואה נושא הסכם זה ותנאיו שיזכה את הקרן בפירעון מיידי ובזכויות על–פי הסכם זה.
בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים להלן תהיה הקרן רשאית להעמיד את ההלוואה כולה או חלקה לפירעון מיידי ,והכל על–פי
שיקול דעת בלעדי של הקרן ,ואני מתחייב לפרוע את כל היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים
לצרכן ובנוסף ריבית פיגורים ממועד העמדת החוב לפירעון מיידי ועד לפירעונו בפועל והוצאות כמפורט בהסכם זה ,מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,אני מייפה בהסכם זה את כוחה של הקרן בייפוי כוח בלתי חוזר ,לשמש כחליפי ולמשוך בשמי ובמקומי כספים
מחשבונותיי בקרן ,לשם פירעון התשלומים על–פי הוראות הסכם זה במקרים המפורטים להלן:
א .אם אפר ו/או ל א אקיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי בהסכם זה או אם יתברר שהצהרה שניתנה על ידי בהסכם זה אינה
נכונה או אינה מדויקת.
ב .אם אפגר בתשלום של יותר מתשלום אחד ברציפות ובתקופה מצטברת העולה על  31ימים.
ג.

אם אגיש בקשה לאיחוד תיקים ו/או להכרזתי כפושט רגל.

ד .אם הוכרזתי כפושט רגל או מונה כונס נכסים (קבוע או זמני) לנכס מנכסיי.
ה .אם אלך לעולמי.
ו.

אם הפכתי להיות פסול דין או אם נאסרתי או אם עזבתי את הארץ.

ז .בכל מקרה שעמית או חליפו מבקש למשוך את הכספים העומדים לזכותו בקרן ,במלואם או בחלקם ,באופן שהיתרה לאחר
המשיכה תהיה נמוכה מההלוואה (קרי מיתרת החוב של העמית לקרן בשל ההלוואות שניתנו לו) יראו ביתרה העומדת לזכותו
את היתרה בניכוי ההלוואות ,והסכום שנוכה כאמור ישמש לפירעון ההלוואות .ואולם לעניין חישוב חבות המס יראו את היתרה
העומדת לזכותו של העמית כיתרה בתוספת ההלוואות וכן בתוספת כל סכום אחר שהוא חייב לקרן בשל ההלוואות
ח .אם יוטל עיקול כלשהו על כספי לרבות על הכספים המופקדים על שמי בקרן או כל חלק מהם ו/או תעשה פעולת הוצאה לפועל
כלשהי בקשר עימם.
ט .אם הוכרזתי "לקוח מוגבל" ו/או "לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות" כהגדרתם בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א .1981-
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י.

אם יראה לקרן ,לפי שיקול דעתה ,כי ארע אירוע הפוגע או העלול לפגוע ביכולת הכספית שלי ו/או בבטוחה כלשהי אותה קיבלה
ו/או תקבל הקרן ממני להבטחת התחייבויותיי כלפי הקרן.

יא .אם עקב הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של הסכם זה בלתי חוקי או בלתי אפשרי.
13

ידוע לעמית ,כי חלה על הקרן חובת ניכוי מס הכנסה במקור מכוח הדין והוא מאשר לנכות מס כאמור בכל מקרה בו תיאלץ הקרן
להעמיד את יתרת ההלוואה שטרם סולקה לפירעון מיידי כאשר טרם התגבשה זכותו לקבלת הכספים בפטור ממס מקרן ההשתלמות
והוא מייפה את כוחה של הקרן לעשות כן בשמו ובמקומו ולשלם את המס שיחול עליו מתוך הכספים שבקרן.

14

בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל העמית נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לקרן לנכות את יתרת ההלוואה (הכוללת את הקרן,
הריבית ,הפרשי הצמדה וריבית פיגורים) ,מכל סכום שהצטבר לזכותו בקרן.

15

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקרן תהא רשאית לנקוט בכל הצעדים המשפטיים שתמצא לנכון לצורך גביית סכומי החוב ,וכן לממש
את הבטוחות שניתנו או שיינתנו לה ככל שיינתנו או חלק מהם ,בכל אופן שתמצא לנכון ,ובהתאם להוראות כל דין.

16

הביטחונות יהיו בתוקף עד לפירעון המלא של כל חובות העמית והתחייבויותיו כלפי הקרן בהתאם לתנאי הסכם זה.

17

העמית מאשר בזאת כי הוראותיו והרשאותיו כאמור לעיל הן בלתי חוזרות ויחייבו גם את יורשיו ואת כל הבאים מטעמו ,הואיל וזכויות
הקרן תלויות בהן והואיל וקיבל את התמו רה בעדן .כך גם מאשר העמית אין במתן הביטחונות כדי לגרוע מזכות הקרן לגבות את
חובותיה מהעמית או מחליפיו שלא ע"י מימוש הבטוחות.

18

העמית מאשר כי ידוע לו שהגשת בקשה זו וקבלתה על–ידי הקרן לא תחשב בשום מקרה כאישור ו/או כהסכמה של הקרן לתת לו
את ההלוואה המבוקשת או כל חלק ממנה .ההלוואה תועמד על-ידי הקופה רק לאחר שאישרה ,לשיקול דעתה את מתן ההלוואה,
סכומה ,שעור הריבית שלה ,תקופת ההלוואה ,ולוח הסילוקין שלה.

19

העמית מאשר כי ידוע לו כי הענקת ההלוואה מותנת באישור הקרן בעמידתו בנהלי החברה ובמודל החיתום למתן הלוואה כפי שנקבע
על י די הקרן ובהמצאת כל המסמכים כפי שיידרשו על ידי הקרן ובכלל זה כתב הרשאה לחיוב החשבון מאושרת על ידי הבנק.

 20חשבונות הקרן ותחשיביה ייחשבו לנכונים ויהוו הוכחה חותכת בדבר סכום החוב של העמית לקרן בקשר עם ההלוואה ויחייבו אותו
חיוב מוחלט.
 21העמית מאשר כי הוא אינו רשאי להמחות את חובותיו וזכויותיו על פי הסכם זה .ידוע לעמית והוא מאשר כי לקרן הזכות להמחות את
חובותיה וזכויותיה על פי הסכם זה  ,ובכלל זה במקרה של מיזוג עם קופת גמל אחרת ו/או במקרה של העברת ניהול מרצון.

 .22עכבון וקיזוז ונקיטת הליכים
להבטחת פירעון כל הסכומים המגיעים ושיגיעו לחברה מהעמית על פי הסכם זה (להלן" :סכומי החוב") ,תהיה לחברה זכות עכבון
וקיזוז על כל הכספים המופקדים ו/או שיופקדו על שם העמית בחברה (להלן" :הכספים") .העמית מצהיר ומאשר כי לא יהיה רשאי
למשוך הכספים או כל חלק מהם ו/או להעבירם לקופת גמל אחרת ו/או לעשות לגביהם פעולות אחרות כלשהן ,עד לפירעון מלוא סכומי
החוב ,ללא קבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב .בנוסף בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף  11לעיל ,תהא החברה רשאית
לאחוז בכל הצעדים המשפטיים שתמצא לנכון לצורך גביית סכומי החוב וכן ,לממש את הבטוחות שניתנו או שיינתנו לחברה (אם ניתנו)
או כל חלק מהם ,בכל אופן שתמצא לנכון לרבות ,כל זכות מכל סוג שהוא לקבלת כספים ו/או זכויות מהקרן .בכלל זה הקרן תהא
רשאית לממש את זכותה לקיזוז על–פי הסכם זה ,בכל עת ומעת לעת וללא הודעה מוקדמת ,ואף למפרע ,וזאת בגין כל סכום המגיע
או שיגיע לקרן בגין ההלוואה ואשר לא שולם לה על ידי.

 .23מסמכים נוספים
העמית מתחייב לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך שיהיה נחוץ ,לפי שיקול דעת החברה ,לקיום הוראות הסכם זה ,על פי דרישתה
הראשונה של החברה.

 .24זקיפת תשלומים
החברה תהא רשאית לפי ראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לזקוף כל סכום שקיבלה ו/או תקבל בכל אופן ודרך מאת העמית ו/או
עבור העמית ו/או לפעול למימוש בטוחות כלשהן ,על חשבון קרן ההלוואה ו/או הריבית ו/או ההוצאות ככל שקיימות.

 .25רישומי החברה
כל הרישומים בספרי החברה וחשבונותיה יהיו נאמנים על העמית וישמשו בכל עת כהוכחה בדבר סכומי החובות ,הריבית ,וההוצאות,
וכל יתר הפרטים הנובעים מהסכם זה .לעניין זה:
"ספרי החברה"  -יתפרש גם ככולל גם כל ספר ,פנקס ,דף חשבון ,העתק מדף חשבון ,כל הסכם שהוא ,כתב התחייבות ,שטר,
כרטסת ,גיליון ,סליל ,כל אמצעי כלשהו לאחסון נתונים לצרכי מחשבים אלקטרוניים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים ,המתנהלים
בחברה ו/או ע"י הגורם המתפעל.
"רישומים"  -יתפרש ככולל גם כל רישום או העתק רישום ,בין שנרשם או הועתק ,בכתב יד במכונת כתיבה ובין שנרשם או הועתק
בדרך הדפסה ,שיכפול ,צילום הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם הנהוגים בבנקים או באמצעי רישום של מחשבים
אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום או (לרבות מיקרו פילם או מיקרופיש) או באמצעות כל מכשיר חשמלי או אלקטרוני.
מוסכם בזה כי העתק מחשבון החברה ,כשהוא חתום על ידי החברה או מנהל תפעולי ,פקיד ציבורי ,נושא משרה רשמית או אדם ,גוף
או מוסד אחר כלשהו .יתקבל כהוכחה על אמיתות החשבון בפני כל בית משפט ,לשכת ההוצאה לפועל.
העמית מתחייב להודיע לחברה במישרין ו/או ע"י המנהל התפעולי בכתב על כל השגה או התנגדות שיהיו לו  -אם יהיו  -בקשר לכל
הודעה שתשלח לו על ידי החברה ו/או ע"י המנהל התפעולי ,תוך  60יום מיום קבלתה.
קת ( 3קרן השתלמות להנדסאים) | 9.19

עמוד  5מתוך 6

 .26הימנעות מפעולה
שום ויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה במועדה או מתן ארכה מצד החברה לא יחשבו כוויתור כלשהו מצד החברה על זכויותיה לפי
הסכם זה ולא ישמשו בטענה או כמניעה לתביעה מצד החברה.

 .27הוצאות
ההלוואה כל ההוצאות הכרוכות בעריכת הסכם זה ,ביצועו ,נקיטת הליכים בגינו ,קבלת בטוחות על פיו ומימושן ,יחולו על העמית.

 .28סמכות שיפוט
הצדדים בוחרים בעיר תל-אביב-יפו למקום השיפוט לכל תביעה הנובעת מהסכם זה .אולם ,האמור לעיל לא יפגע בזכות החברה
לפנות לכל בית משפט מוסמך אחר כפי שתמצא לנכון.

 .29הודעות
כתובת העמית היא כמפורט במבוא להסכם זה או כל כתובת אחרת בישראל עליה יודיע העמית לחברה במכתב רשום אשר את
קבלתו תאשר החברה בכתב.
כל הודעה שתשלח לעמית על ידי החברה בדואר רגיל לפי הכתובת הנ"ל ,תיחשב כאילו נתקבלה על ידי העמית תוך  72שעות מאת
הימסרה למשלוח על ידי החברה.
הצהרה בכתב מאת החברה על דבר משלוח הודעה ,זמן הימסרה למשלוח ותוכנה,תשמש הוכחה בכל אחד מהעניינים הנ"ל.

 .30תחולת מסמכים
במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות כל מסמך הנוגע לחשבון העמית תחולנה הוראות הסכם זה.

 .31לשון זכר
בכתב זה לשון זכר גם לשון נקבה במשמע.

ולראייה באו הצדדים על החתום
___________________ 
חתימת העמית
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החברה לניהול קרן השתלמות הנדסאים וטכנאים בע"מ
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