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28/11/2007  

  
  מועצה המתאמת הר " יו-צבי הכהן ' פרופ: לכבוד

              
  הלוואה מיוחדת לחברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות: הנדון

  
הלוואה , בנק אוצר החייל מתכבד להציע לעובדי הסגל האקדמי באוניברסיטאות

  .המותאמת במיוחד עבורם
  

  :להלן תנאי ההלוואה
  .כפוף לכושר ההחזר של הלווה,  100,000₪עד 

  
ריבית לכל  תקופה

 האקדמאים
ריבית למעבירי 
משכורת חדשה 

 לבנק
 0.6% –פריים   חודש24עד 
 0.5% –פריים   חודש36עד 

 1% -פריים  

 0.7% -פריים   0.3% –פריים   חודש60עד 
  

 חודשים 4 –גרייס על הקרן והריבית ב (החודש החמישי החזרים חודשיים של קרן וריבית החל מ
  )הראשונים

              5.5% – 28/11/2007 –ריבית הפריים נכון ל  
  מתן ההלוואות המפורטות והבטחונות יאושרו בכפוף לשיקול בעל הסמכות למתן אשראי בסניף 
  .הבנק רשאי לשנות את התנאים וההטבות בכל עת 
  31/12/2007 –הצעה זו תקפה עד לתאריך ה  

  
על הלווה להזדהות כחבר באירגון הסגל הבכיר , על מנת לממש את הזכאות להטבה בהסדר זה

  . מימוש ההטבה המפורטת בעת קבלת השירותבכל פנייהולדרוש , באוניברסיטה
  
  ב רשימת כל סניפי בנק אוצר החייל " מצ–ב .נ
  

  ,בברכה
   נועם קוטאי                           אסנת אמיר

  ל              מנהלת תחום לקוחות פרטיים"                משנה למנכ 
  
  
  
  
  
  

  רשימת סניפי בנק אוצר החייל
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 איש קשר פקס טלפון סניף יישובמספר סניף שם יחידה  

 אתי הרוש 04-813420004-8500096 מ אומגה"מת חיפה 350 מ אומגה"מת
 גלית זנו 04-881320004-8813250 מפרץ חיפה חיפה 362 מפרץ חיפה
סילבי קוצינסקי 04-644042404-6547697 רמת דוד רמת דוד 371 רמת דוד
רותי אבוטבול 04-813822204-8515957 בת גלים חיפה 386 בת גלים

אורית טישלמן -04-8525001 ם"שלוחת רמב חיפה 386 ם"שלוחת רמב
 דורון ענף 04-902820004-9028202 כרמיאל כרמיאל 398 כרמיאל

 איזור חיפה והצפון

רותי בושארי 04-693524904-6935250 ראש פינה ראש פינה 492 ראש פינה

אורלי נקר  03-957122203-9571225 ראשון לציוןראשון לציון 344 ראשון לציון
 שרון

 שגית אילוז 09-889020009-8893202 נתניה נתניה 346 נתניה

 רביטל בייט 03-915920003-9159202 פתח תקוה פתח תקוה 347 פתח תקוה
 נחשון

 אתי בן ישי 03-768920003-7689202 רמת החייל תל אביב 354 רמת החייל
 דנה חורש 09-767884409-7678845 היוצרים כפר סבא 356 היוצרים
 יואל טוויג 03-755611103-7556333 מרכזי רמת גן 357 מרכזי

ואלנורית שמ 03-563534303-5635370 החשמונאים תל אביב 361 החשמונאים
אילנית עובדיה 03-768520003-7685202 צהלה תל אביב 365 צהלה

 רינה בארי 03-635319503-5343883 תל השומר רמת גן 372 תל השומר
 רויגד מלמד 03-977820003-9778202 א"תעש לוד 374 א"תעש

לאה ברנר עמי 03-760520003-7605222 רמת השרוןרמת השרון 375 רמת השרון
 שרון מזרחי 03-608420003-6084201 הקריה תל אביב 378 הקריה

עינת אלפאסי 09-775760009-7440248 כפר סבא כפר סבא 380 כפר סבא
 גלית ויצמן 03-552535303-5522360 ים חולון-בת  בת ים 382 ים חולון-בת

 נאוה רחמני 03-549722403-5497228 גלילותרמת השרון 493 גלילות
 מזל פרגון 09-864120009-8641202 רמת פולג נתניה 495 רמת פולג

 איזור המרכז

 דרור עמית 03-978020003-9780202 כפר גנים פתח תקוה 496 כפר גנים
 יוסי מחבר 02-621722202-6244992 ירושלים ירושלים 369 ירושלים איזור ירושלים

 יכל אלמוגמ 08-924777208-9237756 צריפין צריפין 341 צריפין
סיגל ישראלי 08-925583408-9255833 אסף הרופא צריפין 341 אסף הרופא

 אילנית טצת 03-937120003-9371202 אריאל אריאל 343 אריאל
אווה קורואלקר 08-926966608-9269660 רעות רעות 345 רעות
 שרחוה א 03-900320003-9003202 אפק ראש העין 348 אפק

 שוש כהן 08-679920008-9799210 אשקלון אשקלון 349 אשקלון
 עופרה כהן 08-857830008-8578322 אשדוד אשדוד 355 אשדוד
בת שבע שפר 08-859602208-8596996 תל נוף תל נוף 366 תל נוף
 רמי כאלף 08-857336808-8573023 חצור חצור 367 חצור

 ענת קצב 08-943663608-9432899 פלמחים פלמחים 379 פלמחים
 דורית בר 08-971788708-9268953 מודיעין מודיעין 494 מודיעין

 איזור השפלה

 ענת שינדלר 08-851920008-8519202 גדרה גדרה 397 גדרה
 רוני דנן 08-650151608-6556257 נבטים ערד 342 נבטים

  בובלילמזל 08-629944408-6277039 באר שבע באר שבע 363 באר שבע
 צבי דרזי 08-628222808-6289182 חצרים חצרים 376 חצרים
 מרין קליין 08-630020008-6300202 אילת אילת 377 אילת

 איזור הדרום

 אילן סעדון 08-657132508-6570405 רמון רמון 381 רמון
  


