קרן הסיוע של ועד סגל ההוראה באו"פ

תנאים מקדימים לזכאות
על מבקש ההלוואה לעמוד בתנאים הבאים:
•
•
•

חבר/ת משלם ב"כוח לעובדים"
חבר/ת סגל הוראה לפחות שנתיים
מועסק/ת בהיקף משרה של לפחות ( 35%בממוצע שנתיים אחורה)

ההלוואה ניתנת על ידי  Taryaשהיא פלטפורמה דיגיטלית חברתית שמחברת בין משקיעים ללווים,
באמצעות בנק אופק ובערבות ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה.
תנאי ההלוואה
•

•
•
•
•
•
•
•

מטרת קרן ההלוואות היא לסייע לחבר הסגל שנפגע באופן זמני בהיקף ההעסקה הממוצע שלו.
ההלוואות לא יכולות לכסות את מלוא הפגיעה ,אבל יש בהן כדי לסייע לתקופת ביניים .בכל
מקרה ,היקף ההלוואה לא יעלה על ( ₪ 6,000סכום זה יעודכן מעת לעת).
הריבית על ההלוואה הינה קבועה והיא אינה צמודה למדד או לפריים.
החזר ההלוואה ייפרש עד ל 12-תשלומים חודשיים (במקרה של בקשה לחריגה יש לציין זאת
בטופס הבקשה).
קבלת ההלוואה כרוכה בעלות של "עמלת הקמה" ,המחושבת כאחוז מהסכום המבוקש.
עלות עמלת ההקמה מחולקת שווה בשווה בין הלווה ( )50%לבין ועד סגל ההוראה (.)50%
בעת בקשת ההלוואה יש להמציא )1 :צילום ת"ז  +ספח  )2העתק תעודת זהות בנקאית
מפורטת (ניתן להפיק מסמך  PDFבחשבונך באתר הבנק)
לא ניתן להגיש בקשה נוספת להלוואה אלא לאחר תום שנה ממועד הפירעון המלא של ההלוואה
הקודמת .בכל מקרה ,לא ניתן להגיש יותר משתי בקשות להלוואה בתחום זמן של  5שנים.
חבר/ת סגל שהפסיק/ה את עבודתה/ו באו"פ בטרם סיום פירעון ההלוואה מתחייב/ת בפני ועד
סגל ההוראה לפרוע את ההלוואה במלואה בהתאם לפריסת התשלומים שנקבעה בינו לבין
המלווה.

תהליך אישור ההלוואה
א .ועדת קרן הרווחה מורכבת משני חברי ועד ,אחד מהם הגזבר ,ועוד חבר סגל שאינו חבר ועד.
הוועדה תתכנס בכל מקרה של פניה לבקשת הלוואה.
ב .הוועדה תבדוק את הזכאות של חבר הסגל להגיש בקשה ותבחן את פרטי הבקשה.

ג.

ד.
ה.
ו.

למי שאושרה בקשה יקבל טופס הפניה לאגודת האשראי אופק ,חתום ע"י הגזבר .טופס זה אינו
פוטר ממילוי וצירוף מסמכים אחרים כפי שידרשו מאגודת האשראי אופק מעת לעת .מי שקיבל
טופס יוגדר כלווה מופנה.
מזכירת הוועד תקיים רישום ומעקב פנימי אחר מי שאושרה להם פניה לקבלת הלוואה .על הלווה
להודיע לוועד עם פרעון מלא של ההלוואה לטובת העדכון ברישומים.
המעקב השוטף אחר ההלוואות וההחזרים באחריות אגודת האשראי אופק.
אמצעי האכיפה והבטחת החזר ההלוואה יסוכמו עם אגודת האשראי אופק.

על מנת לקבל את ההלוואה יש:
 .1למלא את טופס בקשת ההלוואה כאן
 .2להדפיס את דף ההתחייבות המצורף כאן ולשלוח אותו חתום לכתובת המייל של קרן
ההלוואות loansvaad21@gmail.com

