הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

קרן מלווה לתלמידי הטכניון

חיפה קרית הטכניון ,בניין אולמן קומה  400חדר 412
טלפון 04 – 8292756 :פקס04 - 8293855 :

התנאים לקבלת הלוואה בשנת תשע"ו
ההלוואה מיועדת רק למשתלמים הלומדים בקמפוס הטכניון בחיפה
 .1סטודנט לתואר מגיסטר או לתואר דוקטור בבית הספר לתארים מתקדמים ,הלומד בקמפוס הטכניון בחיפה בשנת
הלימודים תשע"ו ,רשאי לבקש הלוואה מהקרן ,אם הו6א זקוק לכך עקב מצבו הכלכלי.
הלוואה זו ניתן לבקש פעם אחת בשנה אקדמית
 .2תנאי ההלוואה בתארים מתקדמים הם כדלקמן:
א .גובה ההלוואה הוא עד ₪ 18,000
סטודנט הלומד סמסטר אחד בשנת לימודים ,זכאי ,לקבל עד מחצית מסכום גובה ההלוואה.
ב .ההלוואות אינן נושאות ריבית ,והן צמודות ל –  95%מעליית המדד.
ג .סילוק ההלוואה יחל  3חודשים לאחר קבלתה .ההלוואה תוחזר בתשלומים חודשיים .כל תשלום יכלול
את החלק היחסי מסכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה שהצטברו על חלק זה של ההלוואה.
ד .אורך תקופת החזרה הלוואה המקסימלי הוא  36חודש .בכל מקרה ,לא יוכל סטודנט לקבל הלוואה
לתקופת פירעון מעבר לשנה אחת לאחר סיום לימודיו .המעוניינים יכולים להקטין את מספר
התשלומים.
ה .סטודנט יהיה רשאי להקדים את החזר ההלוואה.
ו .סטודנט המפסיק לימודיו בטכניון ,או שלימודיו הופסקו לפני שהשלים אותם ,חייב להחזיר יתרת
ההלוואה תוך  12חודש מיום הפסקת לימודיו.
ז .עבור פיגורים בהחזרת ההלוואה ,לפי התנאים המפורטים לעיל ,תגבה הקרן הפרשי הצמדה מלאים,
מיום הפיגור ,בתוספת  4%ריבית צמודה בחישוב שנתי.
ח .הטכניון רשאי לנכות מתוך סכום ההלוואה כל חוב של הסטודנט כלפי הטכניון (בגין שכר לימוד או בגין
כל מקור אחר) ,ולהעביר לסטודנט את יתרת סכום ההלוואה לאחר ניכוי אותם סכומים .הסכום
באמצעותו פרע הטכניון את החובות יהווה חלק מסכום ההלוואה.
ט .ההלוואה ניתנת על אחריותו של הלווה ,ובערבותם של שני ערבים .כערבים ישמשו רק אנשים בעלי
הכנסה קבועה  ,שאחד מהם יכול להיות הורה .סטודנטים לא יכולים לשמש כערבים.
 3.כדי לאפשר להנהלת הקרן לדון בבקשת ההלוואה ,מתבקש הסטודנט למלא את הטופס במלואו ,בכתב יד
נקי וברור ,ולרשום באופן מדויק את כל הפרטים.
 .4הטכניון שומר לעצמו הזכות לשנות את דרך פעילות הקרן במהלך שנה"ל ,ואם יחול שינוי תתפרסם הודעה
בנושא .האמור לא יפגע במקבלי הלוואות שאושרו לפני מועד השינוי.
את הטופס יש למסור במשרד או לשלוח בדואר לכתובת:
מדור קרן מלווה ,בניין אולמן חדר  412קריית הטכניון ,חיפה 3200003
טלפון לברורים –  . 04 – 8292756שעות קבלת קהל 11:00 – 13:00 :כל יום
*תשובה לבקשה – תשלח ע"י קרן מלווה בכתב ,לכתובת המופיעה בטופס הבקשה (נא לרשום בכתב
יד ברור את כתובת המגורים אליה תשלח התשובה לבקשה)

