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"דוקטורמדיקל"דרך 



!אטרקטיבייםבתנאיםלמגוון מטרות הלוואה

:  עמלות31.12.21ל עד ליום "ניתן להגיש בקשת הלוואה על פי התנאים הנ. 1.5%ריבית בנק ישראל בתוספת -"פריים"02.03.21הריביות המוצגות בטבלה נכונות ליום . סכומה ותנאיה כפוף לאישור הבנק, מתן ההלוואה
יהיה רשאי הבנק  , במקרים בהם לא ניתן יהיה לאשר הלוואה בתנאי הסדר זה לעובד מסוים. כקבוע בתעריפון הבנק כפי שמתפרסם מעת לעת₪ 100,000-הלוואה מעל ל, פטור-₪ 100,000הלוואה עד לסך של 

".אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. או להציע לעובד הלוואה בתנאים שונים מהמפורט לעיל, לדחות את בקשת ההלוואה

הנמוך  )₪ 200,000משכר הלימוד שנתי  ועד 70%גובה הלוואה עד , למימון הלימודיםהלוואה 
סוג  )ההלוואה אינה צמודה ותישא ריבית שנתית משתנה כמפורט בטבלה שלהלן (. מבניהם

1555/710:)

תקופה

לכלל הלקוחות  

מתואמתשנתיתריביתמנגנון לקביעת הריבית

1.5%3.14%+פרייםחודשים2-120

:דגשים עיקריים
(כלולה בתקופת ההלוואה הגרייסתקופת )שנים על הקרן  3גרייס עד ניתן 

בכפוף לקבלת טופס המלצה מבית הספר על הרשמה ללימודים
פתיחת חשבון ייעודי להלוואה בבעלות הסטודנט ואחד ההורים

תשלום ההלוואה יבוצע מחשבון של אחד ההורים 



:נוסףלהצטרפות ומידע 
613-סניף רמת גן

-רגינה מרנץ
regina.marants@poalim.co.il

-דדושמור 
mor.yehezkel@poalim.co.il

03-6752660-טלפון
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.עתל או להפסיקם בכל "רשאי לשנות את התנאים של חבילת השירותים הנהבנק 
או למתן השירותים/באמור בעלון זה בכדי להוות הצעה או המלצה או התחייבות למתן אשראיאין 

שיעור הריבית מוצגים כדוגמה בלבד ושיעור הריבית שיחול בפועל יחושב במועד קבלת ההלוואה  
.גילוי נאות ללקוח בתנאי ההלוואהויימסר 

כפי , פ סכום העסקה"ע, כל אחת מהעמלות המפורטות לעיל לא תפחת מעמלת המינימום 
.שמתפרסמת מעת לעת בתעריפון הבנק

.הוצאות ותעריפים שאינם מוזכרים במפורש יהיו כמקובל בבנק, עמלות 
.השירותבכפוף להסכם הצטרפות ולתנאי -הסלולר והטלפון, האינטרנטשירותי 

.עם סיום תוקף ההטבות יחולו התעריפים כמפורט בתעריפון הבנק
של כל משקיע ואין לראות בו והייחודיים אינו מותאם למטרות ההשקעה או לצרכיו האישיים האמור 

צרכיו ומטרות השקעתו  , בנתוניו, ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב, משום הצעה
.אדםהמיוחדים של כל 

או חוות דעת ונועד לשמש כהבהרה /המלצה ו, כל האמור בהצעה זו אינו בגדר של ייעוץ להשקעה
. והסבר בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניפי הבנק ובכפוף להוראות החוק


