ב
ק
ש
ה
בקשה לקבלת הטבה לסטודנט/ית תושב/ת ראשון לציון
)סבסוד ריבית על הלוואות מבנק דיסקונט בע"מ(

.1

שם משפחה ________________ שם פרטי _________________ מס' ת.ז_______________ .
כתובת _______________________________
טלפון נייד __________________

דוא"ל _________________________________________

מספר שנים הנך תושב  /ת ראשון לציון ______ :

.2

שנת עליה _____

)נא לצרף צילום תעודת זהות  +ספח(

שם מוסד הלימודים ______________מגמה  /חוג לימודים _________________
תואר ___________________

שנת לימוד מס' _______ :

שנת סיום הלימודים משוערת______________ :

נא לצרף אישור לימודים ממוסד הלימודים

האם קבלת בעבר הלוואה דרך קרן ראשון במסגרת מיזם הלוואות לסטודנטים:

כן

לא

עבור תשובה חיובית נא לציין כמה הלוואות קבלת ובאילו שנים
.3

שרות צבאי) :נא לצרף תעודת שחרור(
כן

לא

עבור תשובה שלילית נא להסביר
.4

שרות לאומי) :נא לצרף תעודת שחרור(
כן

לא

עבור תשובה שלילית נא להסביר
.5

שרות אזרחי) :נא לצרף אשור(

כן

לא

עבור תשובה שלילית נא להסביר

1

ה
הצהרה.
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בשאלון זה הם נכונים .ידוע לי כי אם יתברר כי פרטים מסוימים
אינם נכונים ,תישלל ממני הזכאות לקבלת הלוואה.

חתימה................................:

תאריך............................ :

סטודנטים זכאים יופנו לבנק דיסקונט לקבלת ההלוואה.
ניתן למסור טפסי הבקשה במשרדי קרן ראשון לציון בימים א' – ה' בין
השעות  08:30ל , 12:00 -בדוא"ל rlf@rlfound.org :או בפקס מס03-5359507:

2

נספח ב'
הצהרת המבקש/ת – בתמיכה לבקשה לסבסוד ריבית מקרן ראשון לציון
על הלוואות מבנק דיסקונט בע"מ

אני _____________ ת.ז_________________ .מצהיר/ה כי אני תושב ראשון לצין במשך
____ שנים.
אני יודע/ת כי ההלוואה אשר תועמד לזכותי הינה עד לגובה של  ₪ 12,000והיא ניתנת מבנק
דיסקונט בע"מ על פי התנאים שיפורטו במסמכי ההלוואה ,ובריבית שנתית של פריים .0.5 % +
ידוע לי כי ההחלטה הסופית אם לאשר לי את ההלוואה הינה של בנק דיסקונט בע"מ אשר אינו
מחויב לאשר את ההלוואה כולה או חלק ממנה או לאשרה כלל.
אני יודע/ת כי קרן ראשון לציון ע"ר )"קרן ראשון"( אינה מתחייבת כי הריבית על ההלוואה הינה
הריבית המיטבית שניתן לקבל ,וכי אני מוותר/ת על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד קרן
ראשון לעניין ההלוואה ,קבלתה או תנאיה.
אני מתחייב/ת לשאת בכל התשלומים אשר יידרשו על ידי בנק דיסקונט לצורך פירעון ההלוואה.
אני מודע/ת לכך כי קרן ראשון מתחייבת במסגרת ההטבה לכסות אך ורק את עלות הריבית
במשך שנות לימודיי וזאת לתקופה מירבית של  3שנים.
אני יודע/ת כי החיוב בגין תשלומי הקרן בגין ההלוואה הינם באחריותי הבלעדית ובנוסף אני
אחראי/ת לתשלום הריבית על ההלוואה לאחר סיום הזכאות לקבלת ההטבה מקרן ראשון.
אני מתחייב/ת להודיע לקרן ראשון מיידית על כל שינוי בפרטים שמסרתי במסגרת הגשת הבקשה
לקבלת ההטבה מקרן ראשון ובכלל זה ,אני מתחייב/ת להודיע על הפסקת לימודיי וכן על שינוי
מקום מגורים מחוץ לעיר ראשון לציון.
אני יודע/ת כי באם אפסיק את לימודיי באמצע שנת הלימודים ו/או אעבור למגורים מחוץ לעיר
ראשון לציון אזי קרן ראשון תחדל מלממן את הריבית כפי שהתחייבה.
באם יתגלה כי מסרתי פרטים כוזבים במסגרת הבקשה תחדל קרן ראשון באופן מיידי לשלם את
הריבית עבור ההלוואה ואדרש לשפותה בגין ההוצאות שהוציאה עד לשלב הפסקת התשלום.

אני _______________ ת.ז ______________ .מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי כל הפרטים
דלעיל הובנו לי וכי כל המסמכים ו/או הפרטים שצרפתי לבקשה זו הינם נכונים.

תאריך_________________ :

חתימה_______________ :

