
  

  

  סטודנט יקר / סטודנטית יקרה,

  

הרשאה לחיוב הדירה והתשלומים הנוספים, ייגבו באמצעות -הלימוד, שכר-כחלק משיפור השירות לסטודנטים, שכר

  , כמקובל ביתר האוניברסיטאות.חשבון (הוראת קבע)

  

  כדאי לשלם  בהוראת קבע? למה

 במסגרת ההסדר החדש ייהנו הסטודנטים אשר ישלמו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, ממספר יתרונות:     

 באמצעות שובר התשלום המצורף להודעת הקבלה. המקדמה לאחר תשלום    .א

           –תשלומים) בתאריכים הבאים: סמסטר א'  5-תשלומים (במקום ב 6-הלימוד ייגבו ב-יתר תשלומי שכר

 15.6.14, 14.5.14, 14.4.14, 14.3.14 –.  סמסטר ב' 14.1.14 -ו 15.12.13

    פרוט מועדי התשלום והסבר מפורט על מרכיבי הסכום לתשלום בכל שובר, ניתן יהיה לברר באתר האינטרנט של        

  .www.bgu.ac.il/accountsסטודנטים בכתובת: -מדור חשבונות      

  מעמלת הדלפק לתשלום בשובר. נמוכות משמעותית  עמלות הבנק   .ב

 תוכלו להבטיח עצמכם מפני תשלומים מיותרים של ריביות פיגורים, הצמדות וקנסות.  .ג

  

  איך מצטרפים להסדר התשלומים באמצעות הוראה לחיוב החשבון?

  

סטודנטים ולהחתים את -האינטרנט של מדור חשבונותיש להדפיס את טופס ההרשאה לחיוב חשבון מאתר  .1

  http://bgu4u.bgu.ac.il/html/debitauthorization/:הקישורלהלן  הספחים בבנק בו מתנהל חשבונך.

 ואר, בפקס שמספרו:למדור חשבונות סטודנטים בד אותם לאחר החתמת הטפסים יש לשלוח .2

  .bons@bgu.ac.ilheshאו בדוא"ל:  6472971-08 

, הודעה בדבר גובה הסכום לחיוב. ניתן יהיה לראות את בדוא"לכשבועיים לפני מועד חיוב החשבון, תישלח    .3

נטרנט . (הגביה בפועל תתחיל בחודש גובה הסכום והסבר מפורט לגבי מרכיבי הסכום לתשלום, באתר האי

 דצמבר), 

 . ןהפירעויום מתאריך  14הסכום יוחזר לסטודנטים לאחר ₪,  200במידה ותיווצר יתרת זכות מעל לסכום של              

  תשלום מראש וכד') (לא כולל מלגות,                    

הבנק, יחויב החשבון בהצמדה וריבית פיגורים ידי -אם מסיבה כלשהיא ההוראה לחיוב החשבון לא תכובד על .4

  וכן בתשלום עבור דמי הטיפול.

  

  



  

  

  

  אפשרויות נוספות לתשלום שכה"ל:

 .2.5%יזכה את הסטודנט בהנחה של  –הלימוד מראש  באמצעות פיקדון צה"ל או במזומן -תשלום מלוא שכר .1

ואר (המשלמים בכרטיס אשראי בבנק הד –הלימוד מראש בכרטיס אשראי קרדיט בלבד -תשלום מלוא שכר .2

 אינם זכאים להנחה)

באמצעות פיקדון צה"ל, מלגות,  או כל אמצעי במזומן,  –הלימוד -סטודנטים המשלמים מראש את כל שכר .3

נדרשים גם הם למלא את טופס ההרשאה לחיוב חשבון כדי לאפשר חיוב תשלומים עתידיים מעבר  –מימון אחר 

 לשכר הלימוד הממומן.

 

הנחיות נוספות לגבי תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ניתן למצוא בחוברת הוראות והסברים לסדרי שכ"ל הערה: 

  באתר האינטרנט.

  

דמי טיפול  העבור כל שובר ייגבלסטודנט שיבחר שלא להצטרף להסדר ההרשאה לחיוב חשבון, יונפקו שוברי תשלום, 

  ₪. 15בסכום של 

  

לא תתבצע גבייה באמצעות הרשאה רשאה לחיוב חשבון, על אף החתימה על ההלב: -לתשומת

  .אחר לאוניברסיטה חובלימוד או -שכרביתרת חייבים  לא יהיומסטודנטים ש

  

  

  

  08 – 6461600לפרטים נוספים נא לפנות למוקד מידע ושירות מנהל תלמידים בטל' 

  

  

  

  גוריון בנגב.-בןאנו מודים על שיתוף הפעולה ומאחלים לך הצלחה בלימודיך באוניברסיטת 

  

  

  

  

  

  

  

  בברכה,

  

  מדור חשבונות סטודנטים
                                                                                                


