
 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

 לכבוד:

 ")החברה(להלן: " עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

 ")הבנקבאמצעות המנהל התפעולי של החברה, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "

 בקשה לקבלת הלוואה

, ")הלווה"" או המבקש"(להלן:                      מס'  ת"ז /תנושא                     הנני החתום מטה, מר/גב' 

 מאת החברה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:לקבל הלוואה  /תמבקש

שקלים חדשים);                           (במילים:  ש"ח                     סכום ההלוואה המבוקש הינו  .1

 ").ההלוואה(להלן: "                      ההלוואה המבוקש הוא סוג

אשר הלווה מצעות הרשאה לחיוב חשבון אב הלווה. החזר ההלוואה יתבצע מחשבון חודשים      ההלוואה הינה לתקופה של  .2

 .לבנקלאחר שהחברה תאשר את מתן ההלוואה, ויעבירה  ,הלווה יחתום עליה

מחייב, כי החברה תבדוק את בקשתי להלוואה,  הסכם הלוואהאישור למתן ההלוואה ו/או  כדי להוותמסמך זה ב איןידוע לי כי 
, ת ההלוואה ועמלות, ריבילוח הסילוקיןלרבות סכום ההלוואה, תנאי ההלוואה, וכי ככל שהבקשה תאושר ע"י החברה הרי ש

 .המפורט עליו אחתום כלווהיפורטו בהסכם ההלוואה 

  הכספים: פרטי חשבון בנק להעברה וגביית .3

.                                שם הבנק       , מספר סניף                    מספר חשבון עו"ש 

 אני מבקש לקבל את ההלוואה לזכות חשבון בנק זה. הריני לאשר כי חשבון בנק זה הוא על שמי ובבעלותי. 

 לבקשת ההלוואה מצורפים המסמכים הבאים: .4

 .הלווהשל  ת"זצילום  .א

 ניהול חשבון חתום ע"י הבנק.הבנק בדבר צילום המחאה מבוטלת ו/או אישור  .ב

 :הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
-ללשכת האשראי, על פי האמור בחוק נתוני אשראי, תשע"ו לפנותכחלק מבקשתי לקבלת הלוואה, אני יודע ומאשר לחברה  .5

י. ידוע לי כי לשם חיווי האשראי, תפנה לשכת האשראי י, לצורך קבלת חיווי אשראי אודות(להלן: "חוק נתוני אשראי") 2016
לגבי (כהגדרתם בחוק נתוני אשראי), הכלולים במאגר נתוני האשראי המתנהל בבקשה לבנק ישראל לקבלת נתוני אשראי 

 בבנק ישראל.

קבל מידע אודותיי, אני מאשר, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי לצורך בדיקת בקשתי למתן הלוואה החברה תהיה רשאית ל .6
, הכולל גם מידע בדבר הטלת צווי 1981-לרבות מגורמים חיצוניים ולרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

עיקול (ככל שהוטלו) והחברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור גם לכל עניין הקשור ו/או הנלווה לבקשתי זו, זאת אף 
 מידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של החברה בקשר לבקשתי לקבלת הלוואה מהחברה. באמצעות העברתו של ה

  :פרטי המבקש/הלווה

 ,                     , מספר תעודת זהות                     , שם משפחה                     שם פרטי 
 .                    , שם מקום העבודה                תאריך לידה 

 .            , מיקוד                , יישוב      , מס' בית                         רחוב  :כתובת המבקש/הלווה

 ,                      , טלפון בעבודה               , טלפון נוסף                טלפון נייד 

 .                                   כתובת דוא"ל 

 ______________________                תאריך: 
 המבקש/הלווהחתימת   

  8.19  |  375קת 
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