ספטמבר 2017
סטודנט/ית יקר/ה ,
מצ״ב טפסים להסדר שכר לימוד לשנה״ל תשע״ח
כתב התחייבות  -יש למלא את כתב ההתחייבות ולחתום בחתימה דיגיטלית.
קמפוס  , loginשם משתמש
כתב ההתחייבות הינו רב שנתי לכל שנות הלימוד .אתר המכללה
כתב התחייבות כספית.
טפסים דיגיטליים לחתימה
וסיסמא
הסדרת שכר הלימוד:
להלן הדרכים האפשריות להסדרת שכר לימוד:
א .הוראת קבע דרך הבנק  -יש להחתים את הבנק בו מתנהל החשבון על טופס "הוראה לחיוב
חשבון" ולהעביר את האישור חתום למדור שכר לימוד (מקסימום  7תשלומים ,תשלום ראשון
החל מתאריך  .)16.11.17ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות
אתר האינטרנט של הבנק ,ללא צורך בהגעה לסניף .טופס הוראת קבע
שימו לב :הוראת קבע בבנק הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה ,אלא אם נקבל
מהסטודנט/ית הוראה אחרת.
ב .הוראת קבע בכרטיס אשראי – יש להיכנס למידע האישי לסטודנט > דף חשבון> כפתור
(עדכון הסדר).
"הסדרים" > יש להתייצב על התחום וללחוץ על אייקון
יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ות.ז ולבחור את מספר התשלומים הרצוי.
(מקסימום  7תשלומים ,תשלום ראשון החל מתאריך )16.11.17
שימו לב :הוראת קבע באשראי הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה ,אלא אם נקבל
מהסטודנט/ית הוראה אחרת ואינה תופסת את מסגרת האשראי של הכרטיס.
ג .תשלום מהפיקדון הצבאי /בשיקים /במזומן /בכרטיס אשראי  -יבוצע ישירות מול מדור שכר
לימוד בקופת המכללה ,בבניין  3קומת הכניסה בשעות הקבלה ,כפי שמפורסם באתר המכללה.
את הטפסים החתומים יש להחזיר עד לתאריך  22.10.17למדור שכר לימוד באחת הדרכים הבאות:
 באמצעות פקס למספר08-8588008 :
 באמצעות מיילtsachar@achva.ac.il :
 בתיבת השירות בכניסה למדור שכר לימוד במכללה.
בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מדור שכר לימוד בטלפון * 3622שלוחה 3

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

חן ראובן
ראש אגף כספים ורכש

אלגרה בן עזרי
מנהלת מחלקת גביה ושכר לימוד
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