
 
 
 
 
 
 

אין בבקשה זו כדי להוות התחייבות של המוסדות למתן הלוואת גמ"ח ללווה הנבחר, והמוסדות   .1

רשאים לסרב לבקשה למתן הלוואה כאמור, או להתנותה בתנאים שיקבעו על ידם מעת לעת  

, והכל לפי  ( רעון הלוואות והן להמשך הפקדות שלא הושלמוירבות ערבויות ובטוחות הן לפל)

 לעדי ובכפוף ליכולת הכלכלית של המוסדות.  שיקול דעתם הב

 

 בכפוף להנחיות המפקח ההלכתי.  התשלום לקרן חזון הינו תרומה מאת המפקיד,   .2

 

 . המענק וההלוואות הינם לבנים/בנות ו/או לנכדים של המפקידים לצורך נישואיהם בלבד  .3

 

הינם נותני שירות  רסומים נותני השירותים המקצועיים למוסדות לרבות אלה המופיעים בפ .4

 למוסדות בלבד ולא למפקידים, ו/או ללווים, ו/או לתורמים. 

 

 המפקיד יודע ומסכים כי ניהול ותנאי ההפקדות וניהול ותנאי ההלוואות, בהחלטת הקרן.  .5

 

המפקיד מסכים כי הקרן תעשה שימוש בתרומות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ובכפוף   .6

להוראות המפקח ההלכתי, ובכלל זאת הם רשאים להשקיע, לשעבד, להלוות או לבצע כל פעולה  

   (. לרבות הפקדות עתידיות)אחרת בכספי ההפקדות  

 

הלכתית והכל בהתאם  התנהלות המוסדות תהיה ללא חשש ריבית ובאופן מהודר מבחינה  .7

להוראות המפקח ההלכתי כפי שיהיו מעת לעת. לשם כך, בין היתר, תינתן ההלוואה ללווה  

קרן חזון ינהל, בשם המפקידים, את הליך גביית הלוואת הגמ"ח. כמו כן    .הנבחר מקרן חזון 

 . שנערך ע"י המפקח ההלכתי   הסקלרווחא דמילתא ההסכם הינו בכפוף להיתר ע 

 

, הוא  ("הנפטר" )דע ומסכים כי במקרה של פטירת המפקיד ל"ע לפני קבלת ההלוואה  המפקיד יו  .8

ו/או עזבונו לא יהיו זכאים לקבל חזרה את סכומי ההפקדה או את חלקם וכי כל כסף ההפקדה  

הינו תרומה מראש לאושר בכבוד בכפוף להנחיות המפקח ההלכתי. ואולם אם סירבו המוסדות  

נפטר, ישיבו המוסדות ליורשי המפקיד, בכפוף לשיקול דעתם  להעמיד הלוואה הנבחר של ה 

המפקיד מוותר בזאת ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד   וליכולתם הכלכלית, 

המוסדות ומי מטעמם, בגין כל פעולה או הימנעות מפעולה שנעשתה או שעתידה להיעשות,  

עמם אחריות בגין כל נזק או הפסד או  המטילה או העשויה להטיל על מי מהמוסדות או על מי מט 

 אבדן רווח לכספי ההפקדות. 

המפקיד נותן בזאת את הסכמתו כי רישומי המוסדות, לרבות העתקיהם, ישמשו כראיה קבילה   .9

לקיומם ולתוכנם. המוסדות יהיו רשאים להעביר כל מידע שיהיה בידם בקשר עם המפקיד והלווים  

 ך על פי הוראה לפי כל דין. הנבחרים לכל גורם כפי שידרשו לכ



 
 
 
 
 
 

 

המפקיד מסכים כי כל המידע שייצבר אודות המפקיד והלווים הנבחרים במסגרת התקשרות זו   .10

יישמר וינוהל על ידי המוסדות במאגרי מידע וכי המוסדות יהיו רשאים להעביר מידע כאמור  

וע הפעולות  לגופים קשורים, לשותפים עסקיים, לקבלני משנה הנדרשים למידע לצורך ביצ

במסגרת התקשרות זו וכן לכל גורם כפי שידרשו לכך על פי הוראה לפי כל דין, צו שיפוטי או  

הוראה של רשות מוסמכת. המוסדות מתחייבים כי ישתמשו במידע ויממשו זכותם להעברת  

המידע כאמור לעיל, על מנת לאפשר למוסדות לבצע את הפעולות נשוא התקשרות זו, לנהל  

לעמוד במחויבויות חוקיות. למפקיד אין כל חובה חוקית למסור את המידע והוא    עסקיהם וכן

 עושה כן מרצונו החופשי. 

 

המפקיד מסכים שחתימתו על טופס זה מבטלת כל הסכמים, התחייבויות, והבנות קודמות שנעשו   .11

כל  בין הצדדים בכל הנוגע למה שכתוב בטופס זה, בין בעל פה ובין בכתב, והוא בא במקום 

 הסכמים, התחייבויות והבנות אלה. 

 

המפקיד מודה שכל ההתחייבויות וההקנאות הקשורים לבקשת הפקדה זו וכל התנאים נעשו על   .12

פי דיני התנאים ועל פי תקנת חכמים. כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר  

שוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא,  מועיל על פי דין תורה, בכלי הכשר לקנות בו, בבית דין ח

   כתיקון חכמים.


