הלוואות מקרנות השתלמות/קופות גמל
אודות השירות
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל מאפשרת לעמיתי החברה ליהנות מתנאי הלוואות מיוחדים
אשר מאפשרים המשך חיסכון שוטף בקרן ההשתלמות/קופת הגמל מבלי לפגוע בתנאי
הוותק/הנזילות הקיימים.
קבלת ההלוואה מאפשרת לעמית להמשיך וליהנות מהטבות המס על מוצרי החיסכון הפנסיוני
אשר ברשותו.

יתרונות לעמית
פתרון חלופי לאשראי ללא משיכת הכספים מקרן ההשתלמות/קופת הגמל ,והימנעות מתשלום מס
בגין שבירת הקופה במקרים מסוימים.
שמירה על וותק הקופה ועל היתרונות המיסויים של קרן ההשתלמות וקופת הגמל.
תנאים נוחים לפירעון  -ריביות נמוכות יותר בהשוואה לריביות המוצעות בשוק האשראי.
אפשרות בחירה בסוג הפירעון  -בהתאם למסלולי ההלוואה.
מהירות ונוחות  -ניתן לקבל את ההלוואה בלא צורך להגיע פיזית למשרדי החברה.

תנאי הלוואה

מסלולי החזר הלוואה
ניתן לבחור מבין שלושה מסלולי החזר הלוואה:
שפיצר  -קרן וריבית מדי חודש.
גרייס  -ריבית מדי חודש וקרן בסוף התקופה
)לחמש שנים  -עבור קופות נזילות בלבד(.
בלון  -תשלום ריבית וקרן בסוף תקופה
בגמל-שנה בהשתלמות 5-שנים
)עבור קופות נזילות בלבד(.

הלוואה צמודה לריבית הפריים )כפי
שתעודכן מעת לעת( בשיעור שיקבע
בהתאם למדיניות החברה ובכפוף
לתהליך החיתום.

סכום מינימלי להלוואה

תקופת הלוואה אפשרית

 ₪ 20,000ומעלה.

עד  7שנים.

זכאות להלוואה
קופת גמל
קרן השתלמות
גמל להשקעה

קופה נזילה
קופה לא נזילה
קרן נזילה
קרן לא נזילה
קרן נזילה

עד  80%מהכספים הצבורים
עד  30%מהכספים הצבורים
עד  80%מהכספים הצבורים
עד  50%מהכספים הצבורים
עד  80%מהכספים הצבורים

• הלוואה תינתן לעמיתים בלבד.
• הלוואה תינתן לקופה שאינה מעוקלת/משועבדת/מוגבלת.
• הלוואה לא תינתן לעמית קטין )מתחת לגיל .(18
• הלוואה לא תינתן ע“ח כספי פיצויים.

gemelishi@inﬁnity.co.il
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח .אישור ההלוואה ותנאיה ,הינם בכפוף לקריטריונים
של אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ )להלן" :החברה"( ,כפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,בהתאם לתנאים ולמדיניות שתקבע
על ידי החברה ובהתאם להוראת הדין .התנאים המחייבים הינם התנאים המפורטים בהסכם ההלוואה .בכל מקרה של סתירה,
יגברו תנאי ההסכם .החברה רשאית לשנות את תנאי ההלוואות ושיעורי הריבית שיינתנו על ידה מעת לעת וללא הודעה מראש.

