
 ספח ג'נ          

 תאריך:________

 

 לשנת הלימודים___________ הצהרה והתחייבות הסטודנט

 

 שנים.___ אשדוד  ת/אני תושבאני מצהיר/ה בזאת כי  .1

במוסד  /אחר _______1/2/3דנט/ית  לתואר סטו אני ________שנת הלימודים החל מאני מצהיר ש .2

בהיקף של לפחות  __________________________________________________להשכלה גבוהה 

  .כשתקופת לימודיי הינה __ שניםשעות שבועיות  14

)להלן: במסגרת תכנית ההלוואות לסטודנטים של עיריית אשדוד  הלוואהאני מצהיר/ה שלא קיבלתי  .3

תאימים(,  בשנת לתנאים המבסמסטר הקודם )מלבד האוני' הפתוחה בהתאם "( תכנית ההלוואות"

  הלימודים הנוכחית.

להצטרפות לתכנית ההלוואות )להלן: ה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בטופס הבקשה /אני מצהיר .4

ת לדווח על כך בכתב /אני מתחייב , נתונים אלובהינם נכונים וככל שיחול שינוי כלשהו המצ"ב "הבקשה"( 

  ימים ממועד השינוי.  7בתוך וזאת )להלן: "הבנק"(, ממנו נלקחה ההלוואה ולבנק למרכז כיוונים 

 אני מצהיר/ה כי קראתי את הוראות תקנון תכנית ההלוואות ואני מתחייב לקיים את הוראותיו.  .5

  .אני מצהיר שידוע לי כי השתתפותי בתכנית ההלוואות מותנית באישור העירייה ואישור הבנק   .6

העירייה ולאישור הבנק ובהתאם לפרטים שנמסרו על ידי בבקשה, תקופת השתתפותי בכפוף לאישור    .7

 הינה עד לתאריך ______________.   בתכנית ההלוואות

, הריבית בגין בשנת הלימודים _____________ אני מצהיר כי ידוע לי שעל פי תכנית ההלוואות   .8

 . %5.0פריים+ההלוואה הינה 

  אני מצהיר כי ידוע לי שעל פי תכנית ההלוואות, כל עוד אני משתתף בתכנית, תישא עיריית אשדוד   .9

בתשלומי הריבית בלבד בגין ההלוואה וממועד סיום השתתפותי בתכנית ההלוואות יהיה עלי לשלם את כל  

תשלומי הקרן כמו כן ידוע לי כי יתר התשלומים בגין ההלוואה לרבות תשלומי הריבית באופן מלא. 

 ישולמו על ידי במשך כל תקופת ההלוואה.

אני מתחייב/ת בתום כל שנת לימודים אקדמיים להגיש למרכז כיוונים אישור בכתב על סיום שנת    .11

 בכל שנה. 1.8הלימודים ממוסד לימודיי, או לחילופין להגיש גיליון ציונים עד לתאריך 

 , באחד או יותר מהנתונים שנמסרו על ידי בטופס הבקשהה כי ידוע לי שככל שיחול שינוי /ני מצהירא .11

לבטל את השתתפותי בתכנית ההלוואות ולהפסיק את השתתפותה בתשלום תהיה רשאית העירייה 

ואילך בהתאם  ממועד השינוית הריבי כל תשלומיב לשאתת /ואני מתחייבהריבית לבנק באופן מיידי 

 להוראות ודרישות הבנק.

אני מצהיר כי ידוע לי ששינוי במסלול הלימודים ו/או במוסד הלימודים ייחשב כביטול לימודים ויהיה עלי  .12

לפנות בבקשה חדשה לתכנית ההלוואות. ככל שהשינוי יאושר על ידי העירייה ידוע לי שלא יחול שינוי 

מסלול הלימודים לעיל, למעט במקרה בו  6במועד סיום השתתפותי בתכנית ההלוואות כמפורט בסעיף 

סיום השתתפותי בתכנית החדש שאושר קצר יותר מהמסלול המקורי שאז יוקדם בהתאמה מועד 

 .ההלוואות



, לרבות שינוי עקב ביטול לימודיםשהשתתפותי בתכנית ההלוואות תבוטל ת שככל /ה ומתחייב/אני מצהיר .13

י הריבית ששולמו על ידי אשיב לעירייה את כל  תשלומ במסלול הלימודים ו/או במסלול הלימודים,

 /מועד השינוי.העירייה רטרואקטיבית ממועד הפסקת הלימודים

תקף לחודשיים בלבד  שתתפות בתכנית ההלוואות הלזכאות הובא לידיעתי כי אישור כי  /האני מצהיר .14

האלקטרוני שציינתי בטופס  הפלאפון או לכתובת הדואר כיוונים למספר מיום משלוח הודעה ע"י מרכז

בתוך תקופה זו עלי לפנות לבנק ולהשלים הליך קבלת הלוואה לרבות חתימה על הסכם הרישום וכי 

יבוטל האישור ללא צורך בהודעה  יום ממועד אישור הזכאות להשתתפות בתכנית 61 הלוואה. בחלוף

 נוספת.

תשלומי החזר לפנות לבנק ולהסדיר את  השתתפותי בתכניתיום לפני תום תקופת  61אני מתחייב/ת עד  .15

  .מים אלוקבע לתשלוהוראת על לחתום מול הבנק וכן  וואה לרבות תשלומי הריביתההל

 שנים ממועד סיום הלימודים. 6 אני מצהיר כי ידוע לי שתקופת החזר ההלוואה לרבות הריבית תהיה עד .16

אני מוותר/ת בזה על חובת הסודיות הבנקאית בכל הקשור למתן מידע שנמסר טלפונית ו/או בכתב לנציגי 

  הבלעדי לכל נזק שיגרם עקב מסירת המידעאחראי ה ואהיהעיריית אשדוד/מרכז "כיוונים" 

 

 

 

 _____________________  ________________    _________________  פרטי הסטודנט:

 חתימה                           מס'   ת.ז                שם      

 

  

 

 

 

 פרטי עובד מרכז כיוונים בפניו נחתמה ההצהרה: 

 

_____________________  _________________    ________________ 

 חתימה                             תפקיד             מלא שם    

 


