התנאים לקבלת הלוואה לתלמידי הסמכה בשנה"ל תשע"ט
 .1ישנם שני מסלולי הלוואה:


הלוואה מקרן מלווה רגילה עד –  ₪ 18,000אותה ניתן לקבל בכל אחת משנות הלימודים.



הלוואה מיוחדת עד –  ₪ 10,000בשנה ,אותה ניתן לקבל עד פעמיים במהלך הלימודים.



ניתן לקבל את שתי ההלוואות במקביל.

 .2להלן תנאי ההלוואה הרגילה:
 סילוק ההלוואה יחל  12חודשים לאחר קבלתה .ההלוואה תוחזר בתשלומים חודשיים .כל
תשלום יכלול את החלק היחסי מסכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה שהצטברו על חלק
זה של ההלוואה.
 לא יוכל סטודנט לקבל הלוואה לתקופת פירעון מעבר ל 24 -חודשים לאחר סיום לימודיו.
המעוניינים יכולים לקבוע את מספר התשלומים.
.
 .3להלן תנאי ההלוואה המיוחדת:
 את ההלוואה ניתן לקבל עד פעמיים במהלך הלימודים.
 החזר ההלוואה המיוחדת יחל לאחר תום הלימודים.
מסיימי סמסטר חורף תשע"ט יתחילו להחזיר ההלוואה באוקטובר 2019
מסיימי אביב תשע"ט– באפריל .2020
הלוואה מיוחדת ראשונה תוחזר ב –  12תשלומים חודשיים שווים.
ההלוואה מיוחדת שנייה תוחזר ב –  18תשלומים חודשיים שווים.
** לתשומת ליבך ,מועד תחילת החזרת שתי ההלוואות המיוחדות יחל באותו המועד.

 .4תנאים נוספים החלים על ההלוואה הרגילה והמיוחדת:








ההלוואות אינן נושאות ריבית ,והן צמודות ל 95% -מעליית המדד.
סטודנט יהיה רשאי להקדים את מועד החזר ההלוואה .בתקופת פירעון ההלוואה ניתן גם
לפרוע אותה בתשלום אחד .לאחר תחילת פירעון ההלוואה ,אין אפשרות לשנות את מספר
התשלומים שנקבע מראש.
סטודנט המפסיק לימודיו בטכניון ,או שלימודיו הופסקו לפני שהשלים אותם ,חייב להחזיר
יתרת הלוואה תוך  12חודש מיום הפסקת לימודיו .יתרת ההלוואה תקוזז מיתרת זכות
בחשבון שכר לימוד ,אם קיימת יתרה.
עבור פיגורים בהחזרת ההלוואה ,לפי התנאים המפורטים לעיל ,תגבה הקרן הפרשי הצמדה
מלאים ,מיום הפיגור ,בתוספת  4%ריבית צמודה בחישוב שנתי.
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.
הלוואה ניתנת על אחריותו של הלווה ,ובערבותם של שני ערבים .כערבים ישמשו רק אנשים
בעלי הכנסה קבועה (לא בפנסיה ,ולא עקרת בית) ,שאחד מהם יכול להיות הורה.
סטודנט הלומד סמסטר אחד בתשע"ט יכול לקבל עד מחצית מגובה הלוואה שנתית.

 .5את טופס הבקשה להלוואה יש למסור או לשלוח ,אל היחידה לסיוע בדיקנט הסטודנטים.
שעות וימי קבלה – א' – ה'  10.00-13.00טל'  04-8292535/8 -פקס 04-8294828 -
מייל Tdean@technion.ac.il -
 .6החלטות על הבקשות – ניתנות ע"י הקרן באמצעות שיחה טלפונית ,בתוך כשבועיים.
משרד קרן מלווה נמצא בבניין אולמן קומת  400חדר ( 412מול מזכירות לימודי הסמכה).
טל' 04-8292756 -פקס .04-8293855 -שעות וימי קבלה – א' – ה' 11.00-13.00

