הלוואות לעובדי מדינה מפיקדון המעסיק
שם
ההלוואה

מטרת ההלוואה

סכום
מקסימלי

פריסה
מקסימלית
בחודשים *

ועד
תקציבית
הלוואות לדיור – סך ההלוואות במצטבר לא יעלה על  026אלף ₪
רכישת/
028
₪ 080888
לרכישה או בניה
בניית דירה עצמית של דירה יחידה
סיוע
לבן/בת
ברכישת/
בניית דירה
שיפוצים,
הרחבת
מבנה

מסמכים נדרשים

לכל מטרה

₪ 00888

63

סיוע לרכישת
דירה/בניה עבור כל
בן/בת

₪ 080888

028





שיפוצים יסודיים
בדירה או תוספת בניה
לבית קיים אשר
בבעלות העובד
רישום לבית אבות

₪ 080888

028








רכישת דירה ראשונה-חוזה רכישה.
החלפת דירה – חוזה מכירה ורכישה.
בבנייה עצמית – היתר בנייה 0הסכם עם
הקבלן/קבלות בגין הוצאות בנייה
רכישת דירה ראשונה-חוזה רכישה.
החלפת דירה – חוזה מכירה ורכישה.
בבנייה עצמית – היתר בנייה 0הסכם עם
הקבלן/קבלות בגין הוצאות בנייה.
קבלות/חשבוניות מס
בהרחבת מבנה –היתר בנייה

רישום הורה
לבית אבות
הלוואות לאירועים מיוחדים -סך ההלוואות במצטבר לא יעלה על  06אלף ₪
אירועים
 למטרת הולדת בן/בת –תעודת לידה
38
₪ 200888
נישואין 0הולדת
מיוחדים
 למטרת נישואין –תעודת נישואין/הצהרת
בן/בת/נדר 0בר/בת
עו"ד/הוכחת רישום במוסד המוסמך
מצווה/נדר
 תעודת פטירה
38
₪ 00888
כבוד אחרון להוצאות אבל לבן
משפחה מקרבה
ראשונה של עובד
המדינה או בן/בת זוג
הלוואות להוצאות מיוחדות – סך ההלוואות במצטבר לא יעלה על  06אלף ₪
הוצאות
 למטרת הוצ' רפואיות-קבלות/חשבוניות מס
028
₪ 080888
רפואיות/משפטיות/
מיוחדות
 למטרת הוצ' משפטיות -קבלות/חשבוניות
הסתבכות כלכלית
מס ומסמכים רלוונטיים
 למטרת הסתבכות כלכלית-מכתב תחקיר
והמלצה בחתימת עובד הרווחה 0תדפיס
תנועות עו"ש חודשיים אחרונים
וקבלות/חשבוניות מס
רכישת
 טופס אישור לרכישת הזכויות בחתימת
028
עד 02
רכישת תקופה ארעית
זכויות
מנהל מח' משכורת במשרד
משכורות
ו/או חוזה מיוחד ו/או
גמלה
לפנסיה
חופשה ללא תשלום
ו/או תקופה שעבורה
התקבלו פיצויים
הלוואות להשכלה גבוהה – סך ההלוואות במצטבר לא יעלה על  06אלף ₪
הלוואה
 אישור קבלה ללימודים מהמוסד להשכלה
63
₪ 080888
מיועדת ללימודים
להשכלה
גבוהה
במוסדות להשכלה
גבוהה
 קבלה על תשלום מקדמת שכ"ל
גבוהה בארץ לעובד/ת0
 אישור על גובה שכ"ל שנתי
בני זוג וילדים
מרכוז
 מכתב בקשה של העובד
028
₪ 080888
כיסוי חובות העובד
חובות
 המלצה בחתימת עובד הרווחה
בגין הלוואות מפקדון
מעסיק
 ברכישת רכב חדש – צילום הזמנת רכב
38
₪ 200888
רכישת רכב רכישת רכב חדש או
מהיבואן וצילום קבלה על תשלום ראשון
משומש
 ברכישת רכב משומש – צילום רישיון רכב
נרכש וטופס העברת בעלות/זיכרון דברים
חתום ע"י שני הצדדים.
לכל סוגי ההלוואות יש לצרף צילום ת"ז וספח להוכחת הקשר המשפחתי (אם נדרש) וצילום שני תלושי שכר
אחרונים .לגמלאים תקופת הלוואה מקסימלית  06חודשים.
₪ 200888

38

 הוכחת תשלום על רישום הורה לבית אבות

