23.6.2020

התנאים לקבלת הלוואה מיוחדת לסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה
*** עדכון – מועד אחרון להגשת בקשות ***
• ההלוואה המיוחדת לסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה הינה עד –  ₪ 20,000אותה
ניתן לקבל בכל אחת משנות הלימודים.
 .1ערוץ ההלוואה המיוחד מיועד לסטודנטים בתואר ראשון כולל סטודנטים לרפואה
וארכיטקטורה עד וכולל שנה שישית.
 .2ההלוואה תינתן ללא מבחני הכנסה ,ללא ריבית וללא הצמדה
 .3מועדי תחילת החזר ההלוואה:
א .סטודנט בשנה א' –  36חודשים ממועד נטילת ההלוואה.
ב .סטודנט בשנה ב' –  24חודשים ממועד נטילת ההלוואה.
ג .סטודנט בשנה ג' בתוכנית שלוש שנתית – עם תום הלימודים.
ד .סטודנט בשנה ג' בתוכנית ארבע שנתית –  12חודשים ממועד נטילת ההלוואה
ה .סטודנט בשנה ד' בתוכנית ארבע שנתית וסטודנט לרפואה וארכיטקטורה (הלומדים
לתואר שני ללא תזה במסלול ה 6 -שנתי מס .מסלול  ) 220בשנים חמש ושש – עם תום
הלימודים
ו.

סטודנט המפסיק את לימודיו בטכניון ,או שלימודיו הופסקו לפני שהשלים אותם ,יתחיל
להחזיר את ההלוואה מיום הפסקת לימודיו או שיתרת ההלוואה תקוזז מיתרת זכות
בחשבון שכר הלימוד שלו ,אם קיימת יתרה.
 .4ההחזרים יבוצעו ב 12-תשלומים חודשיים שיתחילו בהתאם למועד תחילת ההחזר
כמפורט בסעיף  3לעיל.

 .5סטודנט יהיה רשאי להקדים את החזר ההלוואה .בתקופת פירעון ההלוואה ניתן גם לפרוע
אותה בתשלום אחד .לאחר תחילת פירעון ההלוואה ,אין אפשרות לשנות את מספר התשלומים
שנקבע מראש.
 .6נדרשים שני ערבים .מקרים חריגים יטופלו ע"י ועדת חריגים בראשות דיקנית
הסטודנטים.
 .7ניתן לקחת הלוואה בערוץ זה ללא קשר להלוואות אחרות שסטודנטים כבר לקחו
בטכניון .כמו כן ,לקיחת הלוואה בערוץ זה לא תמנע בקשה להלוואה בערוץ הרגיל
הקיים בטכניון או בקשה למלגת סיוע מטעם דיקנית הסטודנטים.
 .8ניתן יהיה לקחת את ההלוואה החל מה 1-למאי ועד לסוף אוגוסט  .2020הסכום
הכולל של הכסף בקרן ההלוואות מוגבל ולכן ההלוואות תינתנה בשיטה של "הקודם
זוכה" עד למיצוי מלוא הסכום העומד לטובת מטרה זו.
 .9לבירורים ניתן לפנות ליחידה לסיוע במייל ל milgaonline@technion.ac.il-
 .10משרד קרן מלווה נמצא בבניין אולמן קומת  400חדר ( 412מול מזכירות לימודי
הסמכה) .טל' 04-8292756 -פקס .04-8293855 -מייל -
KerenMilve@technion.ac.il

התנאים לקבלת הלוואת קרן מלווה לתלמידי הסמכה בשנה"ל תש"פ
 .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 תש"פ יתחילו להחזיר ההלוואה באוקטובר 2020
מסיימי אביב תש"פ – באפריל .2021
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 החזר ההלוואה .בתקופת פירעון ההלוואה ניתן גם לפרוע אותה
בתשלום אחד .לאחר תחילת פירעון ההלוואה ,אין אפשרות לשנות את מספר התשלומים שנקבע
מראש.
סטודנ ט 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 יכול לקבל עד מחצית מגובה הלוואה שנתית.

 .5לבירורים טל'  04-8292535/8 -פקס 04-8294828 -
מייל Tdean@technion.ac.il -
 .6החלטות על הבקשות – ניתנות ע"י הקרן באמצעות שיחה טלפונית ,בתוך שבועיים.
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
** סטודנטים הלומדים בשנים ה' ו-ו' לתואר שני ללא תזה בפקולטה לארכיטקטורה במסלול ה6 -
שנתי (מס .מסלול  ) 220זכאים להלוואה בתנאים כתלמידי הסמכה

התנאים לקבלת הלוואת קרן מלווה מיועדת למשתלמים הלומדים בקמפוס הטכניון בחיפה
 .1סטודנט לתואר מגיסטר או לתואר דוקטור בבית הספר לתארים מתקדמים ,הלומד בקמפוס הטכניון
בחיפה בשנת הלימודים תש"פ רשאי לבקש הלוואה מהקרן ,אם הוא זקוק לכך עקב מצבו הכלכלי.
•

הלוואה זו ניתן לבקש פעם אחת בשנה אקדמית

 .2תנאי ההלוואה בתארים מתקדמים הם כדלקמן:
•

גובה ההלוואה הוא עד .₪ 18,000

סטודנט הלומד סמסטר אחד בשנת לימודים ,זכאי ,לקבל עד מחצית מסכום גובה ההלוואה.
•

ההלוואות אינן נושאות ריבית ,והן צמודות ל  – 95%מעליית המדד.

•

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.

•

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.

•

סטודנט יהיה רשאי להקדים את החזר ההלוואה.

•

סטודנט המפסיק לימודיו בטכניון ,או שלימודיו הופסקו לפני שהשלים אותם ,חייב להחזיר יתרת

•

ההלוואה תוך  12חודש מיום הפסקת לימודיו.

•

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.

•

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.

 .3כדי 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.

 .5לבירורים טל'  04-8292535/8 -פקס 04-8294828 -
מייל Tdean@technion.ac.il -
 .6החלטות על הבקשות – ניתנות ע"י הקרן באמצעות שיחה טלפונית ,בתוך שבועיים.
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
** סטודנטים הלומדים בשנים ה' ו-ו' לתואר שני ללא תזה בפקולטה לארכיטקטורה במסלול ה6 -
שנתי (מס .מסלול  ) 220זכאים להלוואה בתנאים כתלמידי הסמכה

