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  )דפי הסבר(תדריך ללווה 
  

תדריך זה נועד להסביר את ההליכים שעליכם לעבור לצורך קבלת הלוואת המשכנתא ואנו מקווים 
  .בצע את התהליך בצורה מהירה ויעילהומאמינים כי קריאתו תסייע לכם ולנו ל

כמובן שיש לקרוא גם את כל.  עמודים13התדריך כולל , אנא קראו בהקפדה רבה תדריך זה על כל סעיפיו
  .מסמכי ההלוואה עליהם תידרשו לחתום

  :להלן עיקרי הנושאים הכלולים בתדריך
  
   צעד אחר צעד-סדר קבלת ההלוואה   .א

  .וניהגשת הבקשה והאישור העקר  .1  
  :המצאת המסמכים לפתיחת התיק  .2  
  .אישור זכויות  .א    
  .היתר בניה/שיפוץ/הסכם רכישה  .ב    
  .הנכס) שמאות(הערכת   .ג    
  :התנאים לפתיחת התיק  .3  
  .הוכחת יכולת החזר  .א    

  .בהתאם לצורך, המצאת ערבים  .ב
  ).E.M.I(הגדלת שיעור המימון באמצעות ביטוח הלוואה   .ג

  .שחרור הכסףרישום הביטחונות ו  .4  
  .הוצאות ועמלות  .5  

  
  סוגי ההלוואות והתשלום החודשי  .ב

  :מסלולי ההלוואות  .1  
  .הלוואות מכוונות לזכאי משרד השיכון  .א    
  .בריבית קבועה או משתנה, הלוואות צמודות מדד  .ב    
  .הלוואה בריבית קבועה שאינה צמודה  .ג    
  .לדולר או לאירו, ח"הלוואות צמודות מט  .ד    
  .לפי ריבית הפריים, הלוואות לא צמודות  .ה    
  ":גרייס"הלוואות עם תקופת   .2  
  .תשלום ריבית בלבד בתחילת תקופה" גרייס חלקי"  .א    
  .דחיית כל התשלום בתחילת התקופה) היוון" (גרייס מלא"  .ב    
  ).לפי שיטת שפיצר( מועדי התשלום ולוח ההחזרים - התשלום החודשי   .3  

  
  או דיירות מוגנת/ לקבלת דיור חלופי וויתור על זכות  . ג
  
  פרעון מוקדם בהלוואות השונות  .ד
  
  המסמכים הנדרשים לביצוע  התהליך  .ה
  
  ביטוח  .ו

  .ביטוח נכס  .1  
  .ביטוח חיים  .2  

  
1974-ה"תשל) הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דירות(מידע כללי על הוראות חוק המכר   . ז

שונים ועמלות הנהוגות בבנק הקשורים להקמת ההלוואה ולתשלוםהתדריך כולל מידע לגבי חיובים 
  . מידע נוסף לגבי חיובים ועמלות שאינם קשורים לתחומים אלו ניתן למצוא בתעריפון הבנק. החודשי

  .אנו מודים על פנייתכם ונשמח לעמוד לשירותכם לביצוע ההלוואה במהירות ובמקצועיות
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   צעד אחר צעד-סדר קבלת ההלוואה 
  

  .יהיה עליכם לעבור מספר שלבים, כדי לקבל מן הבנק את ההלוואה אותה הינכם מבקשים  .1

תקבלו מן הבנק אישור עקרוני, ר שתמלאו טופס בקשה לקבלת ההלוואה ואם בקשתכם תאושרלאח  .2
לאחר שתעמדו בתנאי האישור העקרוני וביתר נוהלי הבנק יעמיד הבנק מסגרת אשראי לפי. להלוואה

  ").הלוואה"או /ו" חשבון משכנתא"או /ו" מסגרת: "להלן(בקשתכם 

  בקשת הלוואה  .3

נועד בין השאר לאפשר לכם למסור לבנק את הפרטים הרלבנטיים" לוואהבקשה לקבלת ה"טופס   
בין השאר יהיה עליכם למסור לבנק. הדרושים לבנק כדי לבחון את בקשתכם להלוואה ולשקול אותה

את פרטי הנכס אליו מתייחסת בקשת ההלוואה ואת פרטי, עיסוקכם והשתכרותכם, פרטים על עצמכם
כמו כן תתבקשו למסור. ב"מטרת ההלוואה וכיו, תקופה, סכום, מסלול, גסו: כגון, ההלוואה המבוקשת

בטופס בקשת ההלוואה תתבקשו למסור את הרכב ההלוואות.  אם יהיה צורך בכך-פרטים על ערבים 
  .אותן הנכם מבקשים

  אישור עקרוני  .4

ו העקרוניתלאחר שתמלאו את טופס בקשת ההלוואה ישקול הבנק את בקשתכם וימסור לכם את תשובת  
בכתב ובו יצויינו" אישור עקרוני"ימסור לכם הבנק טופס , אם ההלוואה תאושר עקרונית. לבקשה

הפרטים אותם מסרתם לבנק ואשר על בסיסם התקבלה בקשתכם ומהם התנאים בהם אושרה הבקשה
תידרשוהמסמכים ש, בין השאר, בטופס האישור העקרוני יפורטו. לרבות שיעור הריבית, על ידי הבנק

  .להמציא לבנק לצורך קבלת ההלוואה

  המצאת מסמכים לצורך פתיחת תיק  .5

כמו כן נותן הבנק. לרבות שיפוצים, או למטרת בנייה, הבנק נותן הלוואות למטרת רכישת נכס מקרקעין  
בהקשר זה תתבקשו להמציא לבנק חוזה רכישת. הלוואות לכל מטרה ליחידים כנגד שעבוד דירת מגורים

או מסמכים שיעידו, היתר בניה ותוכניות,  כגון-קרקעין או מסמכים שיעידו על ביצוע בניה עצמית נכס מ
  .הסכם לביצוע עבודות שיפוץ או הצעת מחיר,  כגון-על ביצוע שיפוצים 

אם הנכס.  כמו כן תתבקשו להמציא לבנק מסמך המעיד על הזכויות בנכס אליו מתייחסת ההלוואה  
שהוא מסמך אותו ניתן לקבל" נסח רישום"יש להמציא , ")טאבו("המקרקעין רשום בלישכת רישום 

יש להמציא לבנק אישור זכויות מהגורם בו מתנהל רישום הזכויות, אם הנכס אינו רשום בטאבו. בטאבו
ד ובו הסבר"לעיתים יבקש הבנק מכתב עו. אם במינהל מקרקעי ישראל ואם בחברה משכנת, ביחס לנכס

  .ים ביחס לזכויות בנכסאו פרטים נוספ
ח של שמאי מקרקעין המתייחס לשווי הנכס או"מסמך נוסף אותו תתבקשו להמציא לבנק הוא דו  

עלות השמאות. את השמאי תוכלו לבחור מתוך רשימה שינפיק לכם הבנק. להתקדמות הבניה או השיפוץ
י חוזה הרכישה או" עפאישור הבנק להלוואה מתבסס על שווי הנכס. תשולם על ידכם ישירות לשמאי

  .ולפי שער הדולר ביום אישור ההלוואה, הנמוך מבינהם, השמאות

  תנאים לפתיחת תיק  .6

ושל הערבים, כדי לשקול את בקשתכם להלוואה על הבנק לקבל מכם פרטים בדבר יכולת ההחזר שלכם  
שומה אחרונה, העניןלפי ,  תלושי משכורות אחרונים או3לשם כך יש צורך להמציא לבנק . במידת הצורך

או/או מאזן בוחן של העסק ו/או מאזן מבוקר של העסק שלכם לשנה החולפת ו/של שלטונות המס ו
 חודשים6כמו כן תתבקשו להמציא לבנק דפי חשבון בנק לתקופה של . ח בדבר גובה ההכנסות"אישור רו

חשבון אשר ממנו עתידהאו העסקיים שלכם כולל ה/ש הפרטיים ו"האחרונים ביחס לכל חשבונות העו
  .להיות משולמת הוראת הקבע באמצעותה ישולמו ההחזרים החודשיים של ההלוואה
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  אישור ההלוואה  .7

יבדוק הבנק את תיק ההלוואה ובאם יחליט עקרונית לאשרה יהיה עליכם, לאחר הגשת המסמכים כאמור  
לאחר שימולאו כל ההליכים הנדרשים להנחת דעת הבנק. לעמוד בתנאים שקבע הבנק כתנאי לביצועה

י הבנק יהיה עליכם לחתום על הסכם מסגרת והסכם למשיכת ההלוואה"ותושלמנה כל הבדיקות ע
.ומיפרט התשלומים וכן על מסמכים ונספחים נוספים להנחת דעת הבנק") הסכם הלוואה: "להלן(

  .החתימה תתבצע בנוכחות פקיד הבנק

  

  בטחונות  .8

רישום: דהיינו, הביטחונות לטובת הבנקטרם שחרור כספי ההלוואה יהיה עליכם לדאוג לרישום   
או רישום/משכנתא או רישום הערת אזהרה למשכנתא באם אין אפשרות לרישום מיידי של המשכנתא ו

או התחייבות חברה משכנת לרישום/או המצאת התחייבות מינהל מקרקעי ישראל ו/הודעת מישכון ו
יעת הבנק בהתאם לנסיבות ולאופן הרישוםהכל לפי קב, ד לרישום משכנתא"או התחייבות עו/משכנתא ו

  .של הנכס המוצע לבנק כבטוחה
י חוק מכר"אם רכשתם דירה מקבלן בניין או מחברה קבלנית יהא עליכם לקבל ולהמציא לבנק בטוחה עפ  

בסכום המקביל, מוסבת לפקודת הבנק, 1974 -ה "התשל) הבטחת השקעות של רוכשי הדירות(דירות 
  .לסכום ההלוואה

על הנכס המשועבד לו להבטחת") פרי פסו("נק לא יסכים לרשום משכנתא ראשונה נוספת בדרגה שווה הב  
ובתנאי שהוצהר על גובה, ההלוואה אלא אם סכום ההלוואה בבנק האחר נובע מגרירת הלוואה זכאות

  .הלוואת הזכאות בעת הגשת הבקשה לקבלת ההלוואה בבנק
וכיח לבנק את הביצוע העיסקה הרלבנטית בהיבט המס החלכחלק מבדיקת הבטחונות יהיה צורך לה  

  .לשם כך ידרש הבנק הוכחה על דיווח על העיסקה לשלטונות המס ותשלום מס הרכישה בגינה. עליה
  

  הוצאות והעמלות  .9

:כגון, או כאלו הנגבות לאורך תקופת ההלוואה, ישנן מספר עמלות והוצאות הכרוכות בביצוע ההלוואה  
או לרשם המשכונות לרבות עיון ברשם/אגרות לטאבו ו, דמי הנפקת תעודת זכאות, תיקעמלת פתיחת 

,)כאשר לא נרשמת המשכנתא במועד ביצוע ההלוואה( לאישור ייפוי הכוח -אגרת הנוטריון , המשכונות
  עלות עמלת, פרמיות ביטוח חיים ונכס, )העברה ללא הוראת קבע(דמי גביה , )הוראת קבע(דמי גוביינא 

  ".E.M.I"פרמית   
  .תעריף מפורט ומעודכן של עמלות הבנק תוכלו למצוא בכל אחד מסניפי הבנק ודלפקיו  

  שחרור כספי ההלוואה   .10
  

כ בשיק לפקודת מוכר הדירה או בזיכוי לחשבונו בבנק לפי הפרטים שימסרו לבנק"השחרור יתבצע בד  
אישור תשלום הון עצמי, ונספחיוחתימה על הסכם הלוואה , וזאת רק לאחר המצאת כל המסמכים

יש. ורישום הבטחונות במשרדים המתאימים)  לפחות ממחיר העסקה20% -כ כ"בד(י הבנק "הנדרש ע
כפי שיסוכם, )E.M.Iכגון תשלום פרמיה ל (מקרים בהם ניתן יהיה להעביר הכסף לפקודת גורם אחר 

ר יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנקבמקרה שהשחרו. י הקריטריונים המקובלים בבנק"אתכם מראש ועפ
  .אתם תהיו אחראים לנכונות פרטי החשבון שנמסר לנו לצורך העברת כסף
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  סוגי הלוואות והתשלום החודשי
   הלוואותסוגי  .1

  -הלוואות מכוונות לזכאי משרד הבינוי והשיכון   .א
.הלוואות אלו ניתנות בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון כפי שתהיינה במועד מתן ההלוואה  

בעלי תעודת. גובה סכום ההלוואה נקבע בהתאם לסיווג ולניקוד המצוין על גבי תעודת הזכאות
  . מערך הדירה10%ספי בנק בשיעור של לפחות זכאות זכאים לקבל הלוואה נוספת מכ

   -הלוואות צמודות מדד בריבית קבועה   .ב
  .קבוע לאורך כל חיי ההלוואה, צמוד למדד המחירים לצרכן, תשלום חודשי  
  :י הכללים כדלהלן"שיעור הריבית ייקבע עפ  

ריביתה(י בסיס הריבית " שיעור הריבית בכל משיכה יהיה עפ-מסלול למשיכה בחלקים   .1
פלוס מרווח") עמלת פירעון מוקדם"הממוצעת לתקופת ההלוואה כהגדרתה בצו הבנקאות 

  .קבוע כפי שנקבע במשיכה ראשונה
אי משיכת חלק מהלוואה.  שיעור הריבית כפי שנקבע במשיכה זו-מסלול למשיכה במנה אחת   .2

  .זו עד למועד כפי שהוגדר מראש מבטל את הזכות למשיכת יתרת ההלוואה
משכנתא "-מסלולים ייחודיים לבחירתכם בהתאם לתנאים המיוחדים בכל מסלול   .3

פעמיים", )כל ההוצאות כלולות במחיר" (משכנתא קומפלט", ) תשלומים בלבד בשנה10" (10
) שנה עם אפשרות יציאה ובשינוי ריבית במחצית התקופה36משכנתא לתקופה של עד " (י"ח
  ). התקופות הראשונות4 -גובה התשלום באתם קובעים את " (המראה קלה,,

התשלום החודשי לא יפחת מהתשלום המגיע לפי, גם אם מדד המחירים לצרכן ירד, בכל מקרה  .4
  .השער היסודי כפי שנקבע במועד קבלת ההלוואה

.חודשי קבוע לאורך כל חיי ההלוואה ללא שינוי תשלום -הלוואה בריבית קבועה ללא הצמדה   .ג
  . הינו כנהוג בבנק בעת העמדת ההלוואהשיעור הריבית

  -הלוואות צמודות מדד בריבית משתנה   .ד
שיעור הריבית. משתנה לפי הריבית במועד השינוי, צמוד למדד המחירים לצרכן, תשלום חודשי  

הריבית הממוצעת לתקופה שעד מועד השינוי הבא(י בסיס הריבית "עפ, ייקבע במועד השינוי
פלוס מרווח קבוע כפי שנקבע במועד קבלת") עמלת פירעון מוקדם"כהגדרתה בצו הבנקאות 

  .ההלוואה

   -הלוואות לא צמודות   .ה
י בנק דיסקונט"כפי שיפורסם מעת לעת ע" פריים"תשלום חודשי משתנה בהתאם לשינוי בריבית ה  

  .מ פלוס מרווח קבוע כפי שיוגדר במועד קבלת ההלוואה"לישראל בע

   - ח"הלוואות צמודות מט  .ו
משתנה בהתאם, צמוד לשער היציג של מטבע ההלוואה במסלול ההלוואה שבחרתם, תשלום חודשי  

  . חודשים במועד השינוי פלוס מרווח קבוע כפי שנקבע במועד קבלת ההלוואה6 -לריבית הלייבור ל
  . צמוד דולר וצמוד אירו-ח "הבנק מפעיל שני מסלולי הלוואה צמודי מט  .1
ח המקובל בבנק דיסקונט" חודשים ללווים במט6 -ע לפי שער הלייבור לשער הלייבור נקב  .2

  . ליולי בכל שנה1 - לינואר וב1 -מ והוא משתנה ב"לישראל בע
השער היציג של מטבע ההלוואה אליו מוצמדים התשלומים משתנה לעומת השער היסודי  .3

 .שנקבע בעת מתן ההלוואה
  -) קבאישור הבנ(תשלומים " דחיית"אפשרות ל  .ז

  ). ** תשלומים24עד ( תשלום ריבית בלבד בתקופה הראשונה -" גרייס"  .1
  ). *** תשלומים12עד ( דחיית כל התשלום בתקופה הראשונה -) היוון מלא" (בולט"  .2
  ).י תנאי התוכנית"עפ( התקופות הראשונות 4 -הקטנת התשלום ב/ דחיית-" המראה קלה"  .3  

  התשלום החודשי
על הוראת קבע לבנק המסחרי שלכם באמצעותו יועבר,  טרם ביצוע ההלוואה,באפשרותכם לחתום

האחריות לכיבוד הוראת קבע חלה עליכם ועליכם לוודא מדי חודש. אלינו מדי חודש התשלום החודשי
במידה והתשלום אינו מבוצע באמצעות הוראת קבע האחריות. בחודשו כי הוראת הקבע אכן בוצעה

  .דש חלה עליכםלביצוע התשלום מידי חו
 לכל חודש10 -ב,  לכל חודש1 -ב: מועד התשלום החודשי יכול ויהיה אחד מן המועדים הבאים

 לחודש ייקבע מועד התשלום15 - או ב10 -אם לא תבקשו לקבוע את מועד התשלום ב.  לכל חודש15 -וב
  . לחודש1 -ב
  

  ".גרייס"הקרן נושאת הצמדה בתקופת ה  **
  ".גרייס"וריבית בתקופת ההקרן נושאת הצמדה  ***

13   מתוך   4עמוד   
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  מועד ביצוע ההלוואה מועד תשלום חודשי
  בפועל

 לצורך חישוב מועד ביצוע 
 הפרשי מדד

 מועד תשלום חודשי ראשון

 בחודש הבא  1 בחודש  1 בחודש  1 -  15  בחודש1
 בחודש שאחרי החודש הבא  1 בחודש הבא  1 בחודש  16 -  31 

 לחודש הבא  10 בחודש  10 בחודש  1 -  15  בחודש10
 בחודש שאחרי החודש הבא  10 בחודש הבא  10 בחודש  16 -  31 

 בחודש הבא  15 בחודש  15 בחודש  1 -  15  בחודש15
 בחודש שאחרי החודש הבא  15 בחודש הבא  15 בחודש  16 -  31 

  

בסיס **בסיס פריים*          
ליבור דולר

בסיס ***
 ליבור אירו

3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00% 7.50% 5.30% 6.90% 5.40% 
             

3.56% 4.07% 4.59% 5.12% 5.64% 6.17% 6.70% 7.23% 7.76% 5.43% 7.12% 5.54% 
             תקופה

             חודשים שנים
5 60 181.92 184.17 186.43 188.71 191.01 193.33 195.66 198.01 200.38 190.09 197.54 190.55 
10 120 98.89 101.25 103.64 106.07 108.53 111.02 113.55 116.11 118.70 107.54 115.59 108.03 
15 180 71.49 73.97 76.50 79.08 81.71 84.39 87.11 89.88 92.70 80.65 89.32 81.18 
20 240 58.00 60.60 63.26 66.00 68.79 71.64 74.56 77.53 80.56 67.66 76.93 68.23 
2530050 0652 7855 5858 4661 4164 4367 5270 6873 9060 2270 0460 81

  ריבית 
  אפקטיבית  

  שנתית  

  ריבית 
  נומינלית  

  שנתית  

  
ייקבע, בהלוואות צמודות מדד שבהן ביצוע ההלוואות אינו חל באותו יום בחודש בו חל יום התשלום החודשי

ביא בחשבון את השינוי במדד בין מועד ביצוע ההלוואה לבין מועד התשלוםאשר י" מדד בסיסי"להלוואה 
הראשון ואת מספר הימים בין מועד ביצוע ההלוואה בפועל לבין המועד שנקבע לביצוע ההלוואה לצורך לוח

מדד זה יכול להיות גבוה או נמוך מהמדד שפורסם לאחרונה לפני מועד ביצוע ההלוואה והוא. הסילוקים
  :להלן טבלת הדגמה. בסיס לחישוב הפרשי ההצמדה בכל תקופת ההלוואהישמש כ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תשולם במועד התשלום, אם מועד ביצוע ההלוואה בפועל מוקדם למועד שנקבע לצורך לוח הסילוקים
אם מועד הביצוע בפועל מאוחר למועד שנקבע לביצוע לפי לוח. הראשון ריבית גם בגין תקופת ביניים זו

  .מוקטן סכום הפירעון הראשון בריבית בגין תקופת ביניים זו, םהסילוקי
  

  לוח החזרים

התשלום החודשי, ככלל. ח בשיעורי ריבית שכיחים" ש10,000להלן לוח המפרט את גובה ההחזר החודשי לכל 
  .וללא הצמדה וללא תשלומים בגין נלווים שונים) ריבית+ החזר קרן " (שיטת שפיצר"מחושב לפי 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
בטבלה לעיל מוצגת דוגמה לריבית הפריים. העמודה מתייחסת להלוואה לא צמודה לפי ריבית פריים  * 

הריבית בהלוואה תיקבע לפי ריבית הפריים בתוספת שיעור. 0.30% בתוספת שיעור של 5.00%של   בשיעור 
  . כפי שנקבע בעת מתן ההלוואה  הריבית 

בטבלה לעיל מוצגת. LIBOR -הריבית בה משתנה לפי ריבית ההעמודה מתייחסת להלוואה דולרית ש ** 
הריבית בהלוואה תיקבע. 2.00% בתוספת שיעור של 4.90% העומדת על שיעור של LIBORלריבית  דוגמה 

  . בתוספת שיעור ריבית כפי שנקבע בעת מתן ההלוואהLIBOR -ה לפי ריבית 
בטבלה לעיל. LIBOR -בה משתנה לפי ריבית ההעמודה מתייחסת להלוואה הצמודה לאירו שהריבית *** 

הריבית בהלוואה. 2.00% בתוספת שיעור של 3.40% העומדת על שיעור של LIBORדוגמה לריבית  מוצגת 
  . בתוספת שיעור ריבית כפי שנקבע בעת מתן ההלוואהLIBOR -ריבית ה  תיקבע לפי 

  
  ריבית פיגורים

ישא ריבית פיגורים לא צמודה בשיעור כפי, שולם באיחוראו , תשלום על חשבון החזר הלוואה שלא שולם
והיא גבוהה מהריבית לפיה הועמדה, ריבית הפיגורים מחושבת לפי בסיס יומי. י הבנק מפעם לפעם"שיקבע ע
תצורף ריבית הפיגורים לחוב הפיגורים בסוף הרבעון, אם חוב הפיגורים לא ישולם תוך אותו רבעון. ההלוואה

להעמיד את כל ההלוואה, בכפוף לכל דין, במקרה של פיגור הבנק רשאי. יבית פיגוריםותישא אף היא ר
כולל פינוי הנכס ומכירתו, לפירעון מיידי ואף לממש את שיעבוד הנכס שניתן לבנק כבטוחה לפרעון ההלוואה

  .'לצד ג
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  או דיירות מוגנת/ויתור על זכות לקבלת דיור חלופי ו

  
או הממשכן לוותר על/ידרש הלווה ו, בהסכם המסגרת והסכם משיכה ממסגרת ובמסמכי הלוואה נוספים

ז" לחוק ההוצאה לפועל תשכ39- ו38או דיירות מוגנת המוקנות על פי סעיפים /זכויות לקבלת דיור חלופי ו
)נוסח חדש(טת הרגל א לפקודת פשי86 וסעיף 1972ב "תשל) נוסח משולב( לחוק הגנת הדייר 33סעיף , 1967
  .1980ם "תש

 
או דיירות מוגנת עומד בבסיס/או פיצוי חלף דיור חלוף ו/או דיירות מוגנת ו/הויתור על כל זכות לדיור חלוף ו
  .הסכמת הבנק להעמדת ההלוואה

  
בין היתר במקרה שלא ישולמו תשלומי החזר ההלוואה על פי(במקרה שיופר הסכם ההלוואה , בהתאם

או הממשכן ועל בני משפחתם וכל מי שמתגורר בדירה מטעמם לפנות את/יהיה על הלווה ו, )ההסכם ההלווא
ללא כל, והבנק יוכל למכור אותה ובמקרה כזה עלולים למצוא עצמם ואת משפחתם ללא קורת גג, הדירה

  .וללא פיצוי בגין כך, סידור חלופי למגורים
  

או בידי בני משפחתם הגרים עימם/הממשכן שאין בידם ואו /אם יוכח על ידי הלווה ו, על אף האמור לעיל
הרי שיהיה ראש ההוצאה לפועל מוסמך לפסוק להם, יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר

ובנסיבות מיוחדות אף( חודשים 18או דיירות מוגנת לתקופה שלא תעלה על /פיצוי כספי חלף דיור חלוף ו
או/ויחול על הלווה ו, יחשב כחלק מהוצאות הליכי הכינוס, ככל שייקבע, כאמורפיצוי ).  חודשים18 -מעבר ל
לטעון כנגד פסיקת, לפי שיקול דעתו, במסגרת ההליכים המשפטיים יהיה הבנק זכאי. או הממשכן/הערב ו

  .או בהיקף רחב/הפיצוי כאמור בכלל ו
  

 לבחור על פי שיקול דעתו להעניק ללווהפיצוי חלף דיור חלופי יוכל הבנק/ככל שתיקבע זכאות לדיור חלופי
או לממשכן אפשרות לשהייה נוספת בדירה או לפנות אותם לדיור חלופי או לתת להם פיצוי כספי חלף דיור/ו

אך הביאו לעיכוב הפינוי, ככל שינקטו על ידם הליכים משפטיים שידחו בסופו של יום, כן-כמו. חלופי
כתקופת הדיור החלוף ותקוזז מתקופת הדיור החלוף או, יכים אלותיחשב התקופה בה התנהלו הל, מהדירה

  .אם יהיו זכאים, מהפיצוי בגין דיור חלוף לה יהיו זכאים
  

,או הממשכן ידרשו להצהיר במעמד חתימת מסמכי ההלוואה אם הם הבעלים של דירה נוספת/הלווה ו
  .או הממושכן/נרכש ווזאת בנוסף לנכס ה, המהווה מקום מגורים סביר להם ולבני משפחתם

  
  

  פרעון מוקדם
  
רשאי מי שקיבל מתאגיד בנקאי הלוואה לשם רכישת דירה או, 1941 לפקודת הבנקאות 13י סעיף "עפ

  .תוך תשלום שקבע נגיד בנק ישראל בצו, לפורעה לפני המועד שנקבע, במישכונה
י ביטוי חלק מן העלותהנוסחה מביאה ליד. נגיד בנק ישראל קבע נוסחה לחישוב עמלת פרעון מוקדם

י שר האוצר וועדת הכספים של"שאושרו ע, ההנחיות של בנק ישראל. הכלכלית שהפרעון המוקדם עולה לבנק
 במהלך השנים תוקנו ההנחיות מספר10.7.89 -נכנסו לתוקפן ב, בדבר פרעון מוקדם של ההלוואות, הכנסת
קדם בכל סוגי ההלוואות נקבעות בהתאם לצועמלת פרעון מו. י השינויים שחלו בתנאי המשק"עפ, פעמים

  . 2002ב "התשס) עמלת פרעון מוקדם(הבנקאות 
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  העמלות לפרעון מוקדם כוללות את המרכיבים הבאים

  
).2003נכון לינואר (ח " ש60עמלה חד פעמית עבור חישוב הפרעון המוקדם בסכום של : עמלה תפעולית

  .י השינויים במדד המחירים לצרכן"המפקח על הבנקים רשאי לעדכן סכום זה מעת לעת עפ
כפיצוי עבור אי יכולתו של הבנק למחזר את,  מהסכום הנפרע0.1%ר עמלה בשיעו: עמלת אי הודעה מוקדמת
ניתן להימנע מתשלום עמלה זו אם מודיעים בכתב לבנק על הכוונה לבצע פרעון. כספו עם קבלת התמורה

י הודעה שנמסרה ימנע"אי ביצוע הפרעון עפ. 30-אולם לא יותר מ,  ימים לפני ביצוע הפרעון10מוקדם לפחות 
  . חודשים6עה נוספת במשך מסירת הוד

י הסכם ההלוואה הנפרעת"עמלה המחושבת על ההפרש בין שערי הריבית עפ: עמלת היוון בגין הפרשי ריבית
הריבית הממוצעת הינה בהתאם ליתרת תקופת ההלוואה וסוגי ההלוואות השונות" (הריבית הממוצעת"לבין 

  ).י בנק ישראל"כפי שמתפרסם מפעם לפעם ע
 המדדים האחרונים12 -עמלה בשיעור מחצית מהשיעור הממוצע של השינוי במדד ב: "מוצעמדד מ"עמלת 

עמלה זו תיגבה רק בהלוואות הצמודות למדד. כפיצוי בגין הפסד מדד, שפורסמו לפני יום הפרעון המוקדם
16 -אם מבצעים את הפרעון המוקדם מה.  בחודש15 - וה1 -המחירים לצרכן ורק אם הפרעון מבוצע בין ה

  .הבנק לא יגבה עמלה זו, בחודש ועד סוף החודש
עמלה בגובה הפרשי השער שבין שער מטבע החוץ ביום שבו בוצע הפרעון המוקדם ובין: "הפרשי שער"עמלת 

עמלה זו תיגבה רק בהלוואות הצמודות למטבע חוץ או. שער מטבע החוץ שיחול שני ימי עסקים מאוחר יותר
הערבים וכל הבטוחות שניתנו בהקשר להלוואה ייעשה אך ורק לאחר, ור הלוויםשחר. המתנהלות במטבע חוץ

ניתן להימנע מתשלום עמלה זו אם מודיעים לבנק על הכוונה לבצע פרעון מוקדם. תשלום עמלת הפרשי שער
הן בארץ והן בחוץ,  כל יום בו נערך מסחר במטבע חוץ-יום עסקים (שני ימי עסקים לפני ביצוע הפרעון 

  ).רץלא
  
  

  הוראות והבהרות נוספות
  

או מקבלת כספי ביטוח/מובהר בזאת כי כספים שיתקבלו לחשבון ההלוואה ממכירת נכס בכינוס נכסים ו
יחשבו כפירעון מוקדם חלקי או מלא של ההלוואה לכל דבר ועניין ויחייבו, או מכל סיבה אחרת/חיים ו

  .אהבתשלום עמלת פירעון מוקדם ככל שזו שחלה על ההלוו

  .פטור מכל עמלה בגין פרעון מוקדם: הלוואות מכוונות
ייערך חישוב של הפער בין התשלומים המחושבים: )עמלת פערי הריבית: להלן(עמלת היוון הפרשי ריבית 

"הריבית הממוצעת"י "לבין התשלומים המחושבים עפ, י הסכם ההלוואה הנפרעת"י שער הריבית עפ"עפ
בנק ישראל קובע את אחוז. נה על ידי הבנקים והלווה יחויב בהפרש לאחר היווןשל ההלוואות שבוצעו לאחרו

בחישוב העמלה ההתייחסות היא לאחוז הריבית. הריבית הממוצעת המתאים לפי תקופות ולפי מגזרים
או ליתרת התקופה עד, אם ההלוואה נלקחה בריבית קבועה, הממוצעת המתאים ליתרת תקופת ההלוואה

בחישוב. ריבית אם ההלוואה נלקחה בריבית משתנה שמועדי שינוי הריבית ידועים מראשלמועד שינוי ה
-עמלת פערי הריבית בהלוואה בריבית משתנה תחושב יתרת קרן ההלוואה המשוערכת במועד שינוי הריבית 

כאשר) ח ולא צמודות"למט, בהלוואות צמודות למדד(בריבית משתנה . כתשלום האחרון בלוח התשלומים
  . אין עמלת פערי ריבית-דירות השינוי היא פעם בשנה או יותר ת

  :מסכום עמלת פער הריבית ניתנות הנחות כדלהלן
  

 הלוואות ללא זכאים הלוואות משלימות לזכאים מועד ביצוע הפרעון המוקדם

 אין הנחה חהאין הנ עד שנה ממועד ביצוע ההלוואה
 אין הנחה 10% משנה עד שנתיים ממועד ביצוע ההלוואה

 אין הנחה 20% משנתיים עד שלוש שנים ממועד ביצוע ההלוואה
  20%  30%  משלש שנים עד ארבע שנים ממועד ביצוע ההלוואה
  20%  40%  מארבע שנים עד חמש שנים ממועד ביצוע ההלוואה

  30%  40%  יותר מחמש שנים ממועד ביצוע ההלוואה
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י ההסכם נמוכה מהריבית" עפדהיינו הריבית, בתקופות בהן הריבית במשק עולה: פער ריבית לטובת הלווה
פער זה יתקזז כנגד שאר העמלות עד לביטולן. יווצר פער ריבית לטובת הלווה, הממוצעת לפי בנק ישראל

  .המוחלט בלבד
  

  :להלן פירוט לפי סוגי ההלוואות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2003הנתונים מעודכנים לינואר 
  

את ההפסד הכלכלי שנגרם לו בגין התשלומים שמועדבמקרה של פרעון חלקי רשאי הבנק לחשב : פרעון חלקי
  .או באופן יחסי לסכום שנפרע יחסית ליתרת ההלוואה כולה, פרעונם הוקדם

  
עמלות(במקרה של סתירה בין המתפרסם לעיל לבין צו הבנקאות . 2003ההסבר בסעיף זה נכון לחודש ינואר 

או הוראת שעה כפי שיהיו בתוקף מפעם,  או כל חוק,יקבע נוסח הצו, 454או נוהל בנקאי תקין ) פרעון מוקדם
  .לפעם

  
  :להלן דוגמאות הממחישות את שיעור עמלת הפרעון המוקדם בהלוואות דיור

  

  עמלה  
 תפעולית

 עמלת אי הודעה 
 0.1%(מוקדמת 

  מהסכום הנפרע
 0.25%או 

בהלוואות שאינן 
 )לדיור

  עמלת מדד  עמלת פערי ריבית
מחצית (ממוצע 

  מוצע מהשיעור המ
  של השינוי במדד 

 המדדים 12-ב
 )האחרונים

  עמלת 
 הפרשי שער

  בכל  סוג ההלוואה
 המגזרים

  במגזר ההצמדה  בכל המגזרים בכל המגזרים
  למדד המחירים 

 לצרכן

במגזר ההצמדה 
 למטבע חוץ

 אין אין אין אין אין הלוואת מוכוונת
  הלוואת לא מכוונת 

משלימה לזכאים והלוואה (
  ).פרטית

  אם לא נמסרה  ח"ש 60
  הודעה מוקדמת 

  . ימים10של 
 ימים 30או (

בהלוואות שאינן 
 )לדיור

  אם הריבית הממוצעת
, נמוכה מהריבית בהלוואה

הריבית קבועה בכל תקופת 
  ההלוואה או שמועד שינוי 

  הריבית הוא בתדירות 
 .של פחות מפעם בשנה

  אם הפרעון נעשה 
. בחודש15- וה1-בין ה

  אם לא נמסרה 
דעה מוקדמת הו

 ימי 2של 
 .עסקים

  

ריבית משתנה  ריבית קבועה:סוג הלוואה                                                    
  חודש30לאחר 

ריבית משתנה 
 מידי חצי שנה

 
 הצמדה למדד

 ח"הצמדה למט הצמדה למדד

 100,000.00 100,000.00 100,000.00 סכום ההלוואה המקורי
 60 60 60  )חודשים(וואה המקורית תקופת ההל

  38  37  38  )חודשים(תקופה שנותרה עד למועד הפרעון הסופי 
  מועד מתן הוראה לפידיון מוקדם

  )ימים(ניתנה הודעה מוקדמת של 
   לחודש15-  ל1בין 

   ימים10-למעלה מ
   לחודש31- ל16בין 

   ימים10-פחות מ
   לחודש15-  ל1בין 

  פחות משני ימים
  69,821.01  71,893.69  71,893.69  הסכום לפרעון

  לא רלוונטי  5.67%  5.67%  י ההסכם"ריבית נומינלית עפ
  לא רלוונטי  5.48%  5.48%  ריבית ממוצעת
  60.00  60.00  60.00  עמלה תפעולית

  69.82  71.89  -  עמלת הודעה מוקדמת
  -  81.88  214.69  )*בגין הפרשי ריבית(עמלה כלכלית 

  -  -  186.92  **עמלה בגין עליית מדד 
  68.42  -  -  ***עמלה בגין הפרשי שער

  198.25  213.78  461.62 כ עמלת פרעון מוקדם"סה
        :מחושב כהפרש בין  * 

    72,238.33  72,108.45  היוון זרם תשלומים לפי ריבית ממוצעת  
    72,156.45  71,893.76  י הסכם ההלוואה"היוון זרם תשלומים לפי ריבית עפ  
 0.26%:  חודשים שחלפו12 -ר עליית המדד הממוצעת במחצית שיעו  ** 
  0.098%: ח ביומיים שעוקבים ליום הפרעון המבוקש"שיעור עליית המט  ***
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  המסמכים הנדרשים לביצוע התהליך

  
  .במידה ותדרשו להמציא ערבים,  כולל ספח של כל מבקשי הבקשה והערביםתעודת זהות

  ם של כל מבקשי הבקשה והערביאישורי הכנסות
  .מקוריים,  שלושה תלושי משכורת אחרונים- שכירים
  .ח לשנה הנוכחית"אישור רו+  שומת מס או מסמכי הגשה למס הכנסה בגין השנה האחרונה - עצמאים

  :בעלי שליטה בתאגיד
לחילופין ניתן.  משנת המס קודמת106טופס + תלוש שכר מהחברה בשלושת החודשים האחרונים   .א

  .יועץ מס לשנה הנוכחית/ ח "ודמת ואישור רולהציג שומת מס שנה ק
במידה והלווה מושך סכומי כסף קטנים בלבד מהחברה כמשכורת ובחברה הצטברו רווחים שלא  .ב

  .ניתן לצרף את מאזן החברה לצורך הוכחת הכנסות הלווה, חולקו עדיין
  .יש לצרף אסמכתאות מקוריות, במידה וקיימות הכנסות נוספות  * 

  דפי חשבון

3 -באישור הבנק ניתן להסתפק בתדפיס חשבון ל.  החודשים האחרונים6 -ש ל"פיסי כל החשבונות העותד
  .חודשים בלבד

  
  ברכישת נכס למגורים

  .חוזה מקורי לרכישת הנכס
אישור/ אישור זכויות מקורי ועדכני ממינהל מקרקעי ישראל /נסח עדכני מלשכת רישום המקרקעין

ממונה על רכוש/ אישור זכויות מגופים נוספים כגון מנהל אזרחי / משכנת זכויות מקורי ועדכני מחברה 
  .נטוש וכדומה

  

  בבניה עצמית ובהרחבה

  .תוכנית והיתר בניה מאושרים
  .אישור מהנדס למצב בניה והעלויות

  .או אישור זכויות בהתאם לדרישה ברכישת נכס למגורים כמפורט לעיל/נסח עדכני ו

  
  ריםהלוואה במשכון דירת מגו

  .או אישור זכויות בהתאם לדרישה ברכישת נכס מגורים כמפורט לעיל/נסח עדכני ו

  
  הנפקת תעודת זכאות של משרד השיכון

  :חסרי דירה  .א

  .תעודת נישואין  
  .או תעודת שרות לאומי/ל ו"אישור על תקופת שירות חובה בצה  
  ).אם הילדים לא רשומים בספח תעודת זהות(תעודת לידה   
  ).וכתובת מגורים, שנת לידה, ז"ת' מס(ים אחיות תצהיר אח  
  .מסמכים נוספים בהתאם לדרישות משרד השיכון מעת לעת  

  :בעלי דירה  .ב

  .ל"אישור תקופת שירות ותעודת לידה כנ, תעודת נישואין  
  .חוזה דירה בבעלות או חוזה מכירת הדירה  
  .מסמכים נוספים בהתאם לדרישות המשרד השיכון מעת לעת  

  
  תשמאו

   .י הבנק"שמאות עדכנית באמצעות שמאי מרשימת השמאים שאושרו ע

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  

400/2.0/0712-11A



 
  

  

13   מתוך  10עמוד  

  לחתום טרם מתן ההלוואה/להשלים/ שיש להמציאמסמכים פעולות
  

  כללי

,)במידה ותדרשו להמציא ערבים(טופס נלווה לערבים , הסכם הלוואה, הסבר ללווה/תדריך, טופס בקשה
אישור, שובר תשלום, הוראת קבע, י הלווים"הוראה בלתי חוזרת חתומה ע, טופס עמלות, מפרט תשלומים
  .נספחים לפי מסלולי ההלוואות, נת הוןטופס איסור הלב, תשלום הון עצמי

  

  בטחונות

, או בעלי הזכויות/י הלווים ו"הודעת משכון חתומה ע, ייפוי כוח נוטריוני, התחייבות לרישום משכנתא
שטר , בקשה לרישום הערת אזהרה, תצהיר לווים, ד"התחייבות עו, חברות/תמצית עיון מרשם המשכונות

  .התחייבות עצמית, כתב החרגהמ, הסבה+ ערבות חוק מכר , משכנתא
כפוף לתשלום עמלה כפי , הבנק מספק שירותי רישום הודעת משכון ברשם המשכונות עבור הלווה, לידיעתך

  .שתהא נהוגה באותה עת בבנק

  

  מסמכים נוספים

ערבים לנכס נמצא / תצהיר רוכשים , מכירה באמצעות ייפוי כוח, תצהיר מושבים, ויתור זכויות הגנת הדייר
  .מסמכים לגבי ביטוח, חלמיש/תצהיר עמידר, בר לקו הירוקמע

  

  מסמכים נוספים לזכאי משרד הבינוי והשיכון

  .  טופס ריבית שוק, טופס ברוסית, טופס הפחתה, טופס מענקים, טופס פרצלציה, תעודת זכאות מקורית

  

  תוספות לביצוע

אישור , הערכת שמאי, או מס רכישה/דיווח מס שבח ו/ אישור על תשלום , אישור על יתרת חוב מעודכן
  .או קבלות על תשלומים/מהנדס על מצב בניה ו
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 ביטוח

  

  :ע שני סוגי ביטוחיםאישור ההלוואה מותנה בביצו

  ).ריסק(ביטוח חיים   .1

  .ביטוח מבנה הנכס  .2

בכפוף לעמידה(הלווה רשאי לבצע ביטוחים אלה בכל חברת ביטוח או באמצעות כל סוכנות ביטוח בה יחפוץ 
דיסקונט"כן רשאי הלווה לבצע ביטוחים אלה באמצעות סוכנות הביטוח ) בדרישות הבנק להבטחת זכויותיו

  .סוכנות לביטוח בבעלות מלאה של הבנק" מ"בע) 2005( לבית סוכנות לביטוח למשכנתאות
  
  

  .להלן עיקרי הדרישות והתנאים בביטוחים אלו

  )ריסק(ביטוח חיים 

ח"של הלווים כך שבמקרה של פטירת אחד מהמבוטחים חו) ריסק(ביצוע ההלוואה מותנה בביטוח חיים 
כפי שתהיה בספרי הבנק בקרות, מן פירעונה טרם הגיעתשלם חברת הביטוח לבנק את יתרת ההלוואה שז

  .כולל פיגורים בהחזרי ההלוואה וחיובים נוספים אם וככל שיהיו, מקרה הביטוח

בתנאי שסכום הביטוח איננו, מיד עם קבלתה בבנק, ללא חיוב בהוצאות, אישור קבלת הפוליסה יימסר לכם
או,  מקרה הביטוח והוא צמוד למדד יוקר המחיהנמוך מסכום ההלוואה כפי שיהיה בספרי הבנק בקרות

בתנאי שהפוליסה תשועבד לבנק כשהיא חופשית מכל שיעבוד אחר והבנק ירשם, ח בהתאם להלוואה"למט
ובתנאי שחברת הביטוח תתחייב שלא לבטל את הפוליסה ללא קבלת הסכמת, בה כמוטב בלתי חוזר יחיד

ולהעביר לבנק המוטב הבלתי,  המבוטח מובאת לידיעתההבנק לכך מראש ולהודיע לבנק מיד לכשפטירת
את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת אשר להבטחת פרעונה בוצע, חוזר לפני העברת למוטבים אחרים

  .הביטוח

  ביטוח מבנה הנכס

  :ביצוע ההלוואה מותנה בביטוח מבנה הנכס באחת משתי החלופות

 סכום הביטוח ייקבע על-בניכוי הקרקע ") שווי קימום: "להלן(שווי להקמה מחדש , ביטוח לפי שווי הנכס  .1
ידכם ובאחריותכם ועליכם לבדוק מעת לעת כי סכום זה תואם את שווי הנכס כאמור על מנת שלא יווצר

  ). תת ביטוח(ביטוח בחסר 

מכיוון,  בחלופה זו-") ביטוח יתרת ההלוואה המשוערכת: "להלן (בזיקה לגובה ההלוואה בלבדביטוח   .2
הפיצוי הכספי יהיה בשיעור היחסי בין סכום, כ נמוך משווי הנכס להקמה מחדש"שסכום הביטוח בד

ביטוח בחסרהביטוח בפועל לבין השווי המלא של המבנה במועד כריתת חוזה הביטוח ובכך עלול להיווצר 
בנקים לפי גובה חישוב סכום הביטוח יעשה על ידכם לפי הנחיות הפיקוח על ה.כלומר פיצוי מופחת כאמור

  . 20%ההלוואה המשוערכת בניכוי ערך הקרקע ובתוספת של 

-חובת הביטוח היא מיום מסירת הדירה או מהיום בו התחייב הקבלן למסור את הדירה ברכישה מקבלן   .3
  .המוקדם מהם

,הלאולם אין הבנק מחויב לקב, באפשרות הלווה להגיש בקשה בכתב לקביעת מועד אחר לתחילת הביטוח  .4
  .והדבר נתון לשיקול דעתו

הפוליסה שעונה על דרישות הבנק להבטחת החזר ההלוואה תשועבד לטובתנו כמוטב בלתי חוזר יחיד ותכלול
 יום21 -חידוש הפוליסה חייב להישלח אלינו לא יאוחר מ. סעיף ביטוח נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים

הבנק רשאי אך לא חייב לבצע, ה והפוליסה לא תתקבלבמיד. לפני תאריך תום תקופת הביטוח בפוליסה
ביטוח הנכס במקומכם באמצעות סוכנות הביטוח שבבעלותו או באמצעות כל סוכנות או כל חברת ביטוח

  .  אחרת ובסכום ביטוח בהתאם ליתרת ההלוואה המשוערכת בלבד כמוסבר לעיל
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 המשך-ביטוח
  

    כללי

או שבמהלך השנה תפחת מסכום, ח" ש30,000 -אין צורך בביטוח בהלוואות שיתרתן במצטבר נמוכה מ    .1
  .זה  

  1974ה "תשל) הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דירות(מידע כללי על הוראות חוק המכר 
  

)הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דירות(יר בזאת ללווה כי הוראות חוק המכר הבנק מיידע ומבה
מעגנות את ההגנות להן זכאי לווה אשר רכש דירה ממי שבנה או שעתיד לבנות") החוק: "להלן (1974-ה"תשל

על, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת למכרה, על קרקע שלו או של זולתו, בעצמו או על ידי אחר
למעט מוכר דירה שלא בנה אותה בעצמו ולא קיבל, מאדם שבנה או שעתיד לבנות אותה כאמור, מנת למכרה

לרבות הבטחת, הוראות החוק מגדירות את זכויותיו השונות של לווה כאמור. מהקונה תמורה בעת מכירתה
המגדירים, יים מהחוקלהלן יפורטו מספר סעיפים עיקר. הכספים אשר שולמו על ידו למוכר בעבור הדירה

  :חלק מזכויותיו של הלווה
  
אלא אם עשה, סכום העולה על שבעה אחוזים מהמחיר, על חשבון מחיר הדירה, לא יקבל מוכר מקונה    .1

  :והכל על אף האמור בחוזה המכר, אחת מאלה  

,חירמסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המ  .א    
מחמת עיקול, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר      
צו, צו לקבלת נכסים, שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים      
או מחמת נסיבות, פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור      
רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח, בהסכמת המפקח, השר; שבהן נוצרה מניעה מוחלטת לעניין זה      
  ;הערבות הבנקאית      

,1981-א"התשמ, )ביטוח(ביטח את עצמו אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים    .ב    
,לחוק) 1(2חזרתם של כל הכספים כאמור בסעיף להבטחת ה, שאישר לענין זה המפקח על הביטוח       

רשאי לקבוע, שר האוצר; והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש      
  ;לעניין זה את נוסח פוליסת הביטוח      

במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, שעבד את הדירה   .ג    
  ;לחוק) 1(2להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בסעיף , לטובת חברת נאמנות שאישר לכך השר      

הערת אזהרה על מכירת הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, רשם לגבי הדירה   .ד    
,ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד, 1969-ט"תשכ,  לחוק המקרקעין126בהתאם להוראות סעיף       
  ;עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה      

,או בחלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה  .ה  
 .עיקול או זכות של צד שלישי, כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שעבוד, כמוסכם בחוזה המכר    

  
לחוק יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי) 2(או ) 1(2ה לפי סעיף מוכר שהבטיח את כספי הקונ    .2

,ובלבד שהושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, לחוק) 5(או ) 4(, )3(2הערובה לפי סעיף     
3אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף ; והכל אם לא הותנה על דרך אחרת בחוזה המכר     
  .לחוק     

  
על זכותו על פי, במועד חתימת חוזה המכר, אלא אם כן הודיע לקונה בכתב, לא ימכור מוכר דירה לקונה    .3

  .חוק זה להבטחת הכספים ששולמו ועל הדרכים שנקבעו לפי החוק לעניין זה    
  
לא, מקרקעי ישראל: יסוד-היתה הקרקע שעליה הדירה הנמכרת ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק    .4

  : לחוק אלא לתקופה שתסתיים בהתמלא כל אלה2א המוכר חייב להבטיח את כספי הקונה לפי סעיף יה    

  ;הושלמה בניית הדירה בהתאם לחוזה המכר  .א    

  ;נמסרה ההחזקה בדירה לקונה   .ב    

ובו התחייב המינהל להביא") המינהל: "להלן(נחתם חוזה בין הקונה לבין מינהל מקרקעי ישראל    .ג    
די רישום הקונה כשוכר הדירה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים כשהיא נקיה מכל שעבוד אולי        
למעט שעבוד או התחייבות לשעבוד לחובת, ומכל זכות של צד שלישי, מעיקול, התחייבות לשעבוד         

  .הקונה         
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13   מתוך  13עמוד  

2(ה "א בשבט תשל"בין יום כ, לחוק) 3)(א(ב2חוזה שנחתם בין הקונה לבין המינהל כאמור בסעיף   .5
יראו כאילו כלולה בו התחייבות המינהל, )1979 במרס 30(ט "יסן תשלבנ' לבין יום ב) 1975בפברואר 

  .האמור) 3)(א(ב2כאמור בסעיף 

ישפה המוכר את, לחוק) 3)(א(ב2חוייב המינהל לפצות את הקונה על אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף   .6
  .המינהל זולת אם הוכיח כי המינהל הוא האחראי לעילת הפיצוי

לא, לחוק) 2(או ) 1(2שהכספים ששילם או שעליו לשלם למוכר לא הובטחו כאמור בסעיף , רהקונה של די  .7
על אף האמור, יהא חייב בתשלומים על חשבון מחיר הדירה בשיעורים העולים על אלה שנקבעו בתקנות

  .בחוזה המכר

יחולו, ")ההוצאות: "להלן(לפי חוק זה , כל תשלומי העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה  .8
  .על המוכר

המוכר ימסור את פנקס השוברים לקונה ויקבל באמצעותו בלבד את התשלומים שישלם הקונה בעבור  .9
תשלום באמצעות שובר מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר לתאגיד הבנקאי המלווה להמציא; הדירה

  .ערבות בנקאית לטובת הקונה

 ימי14בות בנקאית בשל הסכום ששילם הקונה לפי הסדר השוברים בתוך תאגיד בנקאי מלווה ימציא ער  .10
2עסקים מיום ששולם כאמור או יוודא כי ניתנה בטוחה אחרת לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 

  .אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו של תאגיד בנקאי לפי כל דין; לחוק

את כספי ההלוואה להעביר -נה לרכישת דירה חייב הוא נתן תאגיד בנקאי או תאגיד אחר הלוואה לקו  .11
 לחוק או התחייבות2למוכר רק לאחר שווידא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 

  .בכתב של המוכר למתן בטוחה כאמור

והלווה מופנה לעיין בכלל, מובהר בזאת כי הסעיפים המפורטים לעיל הינם סעיפים עיקריים בלבד  .12
או מי/כן מובהר כי אין באמור לעיל בכדי להטיל על הבנק אחריות כלשהיא כלפי הלווה ו. הוראות החוק

  .כלשהו' או כלפי צד ג/מטעמו ו

דפי ההסבר המתייחסים להלוואה אותה אני מתכוון לבקש מן 13 אני מאשר כי קיבלת את
  .וכי תוכנם הוסבר לי והבנתי אותם, הבנק

  
1.  
  
2.  
  
3.  
  
4.  
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