בדיוק בזמן
הלוואה לכל מטרה בתנאים אטרקטיביים במיוחד

קרן השתלמות

בכפוף
לתהליך
חיתום

סכום נזיל

סכום לא נזיל

סוגי הלוואה אפשריים :בלון  /שפיצר  /גרייס
גובה ההלוואה מיתרת החשבון 78%

סוגי הלוואה אפשריים :בלון  /שפיצר  /גרייס
גובה ההלוואה מיתרת החשבון 40%-48%

סכום ההלוואה

₪ 500,000 - ₪ 20,000



סכום ההלוואה

גובה הריבית
P-0.5%

₪ 500,000 - ₪ 20,000



1

גובה הריבית

מ P-0.5% -עדP+2.5% -

קופת גמל
סכום נזיל

סכום לא נזיל

3

2

סוגי הלוואה אפשרי :שפיצר  /גרייס
גובה ההלוואה מיתרת החשבון78% 1
סכום ההלוואה
₪ 500,000 - ₪ 20,000



בכפוף
לתהליך
חיתום

גובה הריבית
P-0.5%

3

סוגי הלוואה אפשרי :שפיצר  /גרייס
גובה ההלוואה מיתרת החשבון23%-28% 1
סכום ההלוואה
₪ 500,000 - ₪ 20,000



1

גובה הריבית
מ P-0.5% -עדP+2.5% -

 = Pריבית פריים
הלוואת בלון :תשלום הקרן והריבית בסוף תקופת ההלוואה .הריבית מחושבת כריבית דריבית
הלוואת שפיצר :תשלום הקרן והריבית במהלך תקופת ההלוואה
הלוואת גרייס :תשלום ריבית במהלך תקופת ההלוואה ,וקרן בסוף תקופת ההלוואה

חשוב לדעת!
ההלוואה מיועדת לעמיתי קופות הגמל במסלולים :אלטשולר שחם גמל לבני  50ומטה ,אלטשולר שחם גמל לבני  50עד ,60
אלטשולר שחם גמל לבני  60ומעלה וקרנות ההשתלמות במסלולים :אלטשולר שחם השתלמות כללי ,אלטשולר שחם השתלמות כללי ב׳ ,אלטשולר
שחם השתלמות אג״ח עד  15%במניות
ההלוואה ניתנת מכספי הקופה
ההלוואה ניתנת ללא עמלת פתיחת תיק
ההלוואה ניתנת ל 3-או ל 7-שנים
ההלוואה תינתן בהתאם לנהלי החברה ,בכפוף לביצוע הליך חיתום ולצירוף אסמכתאות תומכות

לפרטים ומידע נוסף חייגו *5054

 .1כפוף לדירוג שייקבע על פי נהלי החברה  .2ללא כספים בגין מרכיב הפיצויים ,בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי  .3כנגד כספים הוניים בלבד  ההלוואה לא תפחת מ 20 -אלף ש״ח,
סכום ההלוואה הגדול מ 500 -אלף ש״ח נתון לשיקול דעתה של החברה ובכפוף לאישורה  מתן הלוואה נתון להחלטת החברה וכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,בהתאם למדיניות החברה
והוראות הדין  החברה רשאית לשנות את תנאי ההלוואות שיינתנו על ידה מעת לעת  אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.

הברזל  19א׳ ,רמת החייל ,תל-אביב  | 6971026ליצירת קשר | *5054
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