
                      
זרעים פיננסיים –

 קרן ההלוואות של תנועת המושבים
     קרנות קורת ישראל –
 עמותה לפיתוח כלכלי

טופס בדיקה ראשוני

מטרות הבקשה: הקמת עסק חדש/ הרחבת העסק קיים.. 1

. מעמד משפטי:    פרטי/שותפות/חברה בע"מ /אחר2

. פרטי העסק:   3
מס' תיק מע"משם העסק/חברה

 ספרות )9 ( 
מס' חברה - ח.פ.
( ספרות 9 )    

    תאריך הקמה

מס' פקסטל' ניידמס' טלפוןמיקודכתובת העסק

אתר אינטרנט:

מושב:
משלם המושב   האם 
לתנועת חבר   דמי 

המושבים 

כן €

לא        €

03-6086309תנועת המושבים גורם מפנה:

תחום פעילות:חקלאות/תיירות כפרית/ יצור / שירותים / מסחר / אחר .  4
מתוכנן בתום ביצוע התוכניתקיים

המוצר ו/ או השרות

היקף מכירות:  חודשי  /

                           שנתי
מס' מועסקים

. בנקים5
חשבונות בנק אישיים

מספר חשבוןסניףבנקשם בעל החשבון

חשבון בנק עסקיים
מספר חשבוןסניףבנקשם בעל החשבון



                      
זרעים פיננסיים –
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)פרטים על חברות קשורות/עסקים נוספים בבעלות היזמים או בני זוגם. חברות קשורות (6
% בעלות של היזםתחום הפעילות ח.פ. שם החברה

. פרטי היזמים והמנהלים:7
שמות היזמים
 ספרות)9תעודת זהות(

מין ז/נ
מצב משפחתי
תאריך לידה
תאריך עליה

 מגוריםכתובת
האם הדירה בבעלות היזם? כן/לא

שווי הדירה
האם קיימת משכנתא בגין הדירה? כן/לא

יתרת משכנתא
מס' טלפון

מס' טלפון נייד
% בעלות

תפקיד בעסק
מס' שנות לימוד
, תחוםאקדמאי כן/לא

עסוק נוכחי 
תקופת עסוק

נסיון קודם
ת.ז. בן/בת זוג
שם בן/בת זוג

של בן/בת זוגעסוק נוכחי 
תקופת עסוק
כתובת דוא"ל



                      
זרעים פיננסיים –

 קרן ההלוואות של תנועת המושבים
     קרנות קורת ישראל –
 עמותה לפיתוח כלכלי

                      

 . האם העסק קיבל או מקבל אשראי, מימון ו/או הטבות ממשלתיות אחרות בגין   תוכנית    זו:8
.כן/לא

. תוכנית השקעה – (בש"ח) (פירוט השקעות עתידיות בגינן מבוקשת ההלוואה).9

 (המקורות) יהיה שווה לסך המופיע11 ו- 10   יש להקפיד שסך הסכומים הנקובים בסעיפים 

ה (השימושים)9   בסעיף 

פרט:ש"חא. כלי רכב

פרט:ש"חב. ציוד

פרט:ש"חג. אחר

פרט:ש"ח

פרט:ש"חה. סה"כ

פרט:ש"ח. האשראי המבוקש10

פרט:ש"ח. הון עצמי שיושקע11

. בטחונות מוצעים12
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תמצית מנהלים

כללי

תאור השוק

פוטנציאל מכירות

בקשת החברה

                      

 03-6918996את הטופס יש להעביר בפקס 
64733 ת"א מיקוד 8או בדואר לכבוד קרן תנועת המושבים שאול המלך 

 yogev@tmoshavim.org.ilאו בדוא"ל 

mailto:yogev@tmoshavim.org.il


                       תאריך : 

לכבוד
בנק _________________

                                            סניף 

א.ג.נ.,

ויתור על סודיות בנקאיתהנדון: 

                                       מס' ת.ז. / מס' תאגיד                                            אנו החתומים מטה 
 ע"י הבנק טלפונית ו/או בכתב ניתן עלקרנות קורת ישראל מאשרים בזה שהמידע שימסר ל- 

פי בקשתנו ובהסכמתנו המלאה.

 אנו מוותרים בזה על חובת הסודיות הבנקאית בכל הנוגע והקשור למתן מידע שנמסר
טלפונית ו/או בכתב.

 כמו כן, אנו מקבלים על עצמנו את האחריות לנזקים העלולים להגרם לנו ולבנק עקב מסירת
 המידע הנדון מכל סיבה שהיא ומאשרים כי לא נבוא בטענות, דרישות או תביעות כלשהן נגד

הבנק ועובדיו.

בכבוד רב,

                                                                              
                                         תאריך                      חתימת הלקוח



                       תאריך : 

לכבוד
בנק __________________

                                            סניף 

א.ג.נ.,

ויתור על סודיות הנדון: 

                                       מס' ת.ז. / מס' תאגיד                                            אנו החתומים מטה 
מאשרים בזה שהמידע מהמקורות הבאים:

בנק __________ סניף _____ מס' חשבון _________.1
          בנק __________ סניף _____ מס' חשבון__________
          בנק___________סניף______מס' חשבון__________

בהם מתנהלים חשבונותינו העסקיים והפרטיים.
ספקים.2
לקוחות.3

    טלפונית ו/או בכתב ניתן על פיקרנות קורת ישראל  ולבנק                       שימסר ל- 
בקשתנו ובהסכמתנו המלאה.

 אנו מוותרים בזה על חובת הסודיות  בכל הנוגע והקשור למתן מידע שנמסר טלפונית ו/או
בכתב.

 כמו כן, אנו מקבלים על עצמנו את האחריות לנזקים העלולים להגרם לנו עקב מסירת
 המידע הנדון מכל סיבה שהיא ומאשרים כי לא נבוא בטענות, דרישות או תביעות כלשהן נגד

הבנק ועובדיו.

בכבוד רב,

                                                                              
                                            תאריך                      חתימת הלקוח
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