נספח ג' לנוהל " 08/04השתתפות בתשלום שכר דירה"
תאריך ________
לכבוד__________
בנק____________

טופס סיוע למימון שכר דירה  -כתב התחייבות למבצעי סיוע לפי חוזה שכירות
הואיל ושכרנו דירה למגורים במען ______________________ )להלן הדירה(
ע"פ חוזה שכירות שנערך ביום ____________ בינינו לבין ה"ה _________
________________________ והמצורף לכתב זה.
והואיל ופנינו אל הבנק ובקשנו לקבל סיוע מכספי הסיוע הממשלתי לתשלום שכר
הדירה בהתאם לתנאים שנקבעו לצורך זה על ידי משרד הבינוי והשיכון:
והואיל והסכמתם להעניק לנו סכום של _________ ש"ח מכספי הסיוע הממשלתי
הנ"ל וזאת בהתאם וכפוף לכללי הזכאות וההוראות שנקבעו על ידי משרד הבינוי
והשיכון:
לפיכך הננו מאשרים ,מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
 .1כל האמור במבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2אנו מצהירים ,כי שכרנו את הדירה למטרת מגורים בלבד ואנו מתחייבים
להשתמש בכספי הסיוע רק לצורך תשלום שכר דירה לבעל הדירה ולא למטרה אחרת.
 .3אנו מתחייבים להתגורר בדירה דרך קבע וברציפות במשך כל התקופה שעבורה
נועדו דמי השכירות.
אנו מתחייבים להודיע מיידית לבנק בכתב על כל שינוי בכתובת המגורים.
 .4הדירה אותה אנו שוכרים לא שייכת לאבי /אימי ,בני/בתי ,חתני/כלתי,בן /בת זוגי
לשעבר )סעיף זה אינו חל על קשיש או זוג קשישים בתכנית עולים השוכרים דירה
מבן/בת ,חתן/כלה(.
 .5הדירה אותה אנו שוכרים :אינה דירת דמי מפתח /אינה דירה בשכירות חברה
מאכלסת/אינה הוסטל או מרכז קליטה /אינה דירת שרות /אינה מושכרת מגורם
המקבל תמיכה שוטפת ציבורית או ממשלתית.
 .6והיה ויתברר ,כי הפרנו תנאי מהתנאים הקבועים  4,3,2ו 5 -לעיל ו/או יתברר כי הסיוע
כולו או חלקו אינו מגיע לנו עקב טעות בסכום הסיוע ו /או עקב אי התאמה כלשהי
/ואו מכל סיבה אחרת  ,אנו
לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון ו
מתחייבים להחזיר לבנק מיד לפי דרישתו הראשונה את סכום הסיוע הנ "ל ,בתוספת
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית צמודה בשיעור שנתי של  3%שתחושב
החל מיום מתן כספי הסיוע ועד להחזרתם בפועל.
במקרים של פיגורים בהחזרת כספי הסיוע עפ "י דרישת הבנק כאמור לעיל  ,יחושבו
לקרן בסוף כל חודש וחודש ותחשב לקרן לצורך
חיובי הריבית כך שהריבית תצורף
חישובי הריבית להבא.

 .7ספרי הבנק וחשבונותיו יהיו נאמנים עלינו ויחייבו אותנו.
 .8בכתב זה לשון רבים כוללת יחיד ולשון מין זכר כוללת מין נקבה.
ולראיה באנו על החתום
הזכאים:
שם ______________ מס ז ________________ .כתובת____________________
חתימה _______________

שם ______________ מס ז ________________ .כתובת____________________
חתימה _______________

