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 (מה הבנק רואה)  שיחת היכרות עם הלקוח .1

 הבנה של תחומי פעילותו ועסקיו  •

 מקורות הכנסותיו •

 מטרת ההלוואה והסכום הנדרש  •

צפי לפירעון,צפי להעלאה בשכר,צפי  -הפעילות הצפויה בהלוואה  •

 לשינוי סטטוס וכו

 מה הלקוח רוכש •

 הסטטוס המשפטי של הנכס שהוא רוכש מה  •

 האם הלקוח הוא תושב/אזרח במדינה אחרת ומשלם בה מיסים  •

 הבנת מה מטרת העסקה? .2

האם הדירה  הבנה עמוקה של מטרת הלקוח בסוף הדרך של הרכישה,

 .מיועדת למגורים או להשקעה או לחילופין שילוב של השתיים

 תמהיל מתאים.מטרת העסקה הינו פרמטר חשוב לבניית 
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 מימון העסקה .3

 מימון של עסקת נדל"ן מתחלק לשניים:

 הון עצמי של הלקוח  

 כספי משכנתא שמגיעים לאחר ההון העצמי ככל אצבע.

 מימון  75% : דירה יחידה •

 מימון  70%:  דירה חילופית •

 מימון  50%  : דירה להשקעה •
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 הון עצמי  .4

נמצא פיזית בחשבון עובר  משמעותו כסף נזיל שי ללקוח לא תמיד 
 'לעיתים הכסף נמצא בקרנות השתלמות,גמל,פנסיה,מניות וכו  .ושב

צריך לשקול בצורה מדויקת אם לוקחים הלוואה על חשבון הכסף  
 .שהנמצא אצלנו או פשוט "שולפים" את הכסף מהמסגרת הקיימת

הנידון תלוי רק בדבר אחד שנקרא תשואה לכסף,ואיכן קונים את  
 .הכי משתלם ללקוחהכסף 

הון עצמי לזוג צעיר יכול להיות מגויס גם משעבוד של בית של  
 ההורים.

 מימון  50%  דירה להשקעה:
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 מי הוא?  –יועץ משכנתאות  .5

 .יועץ משכנתאות הוא איש מקצוע שחי ומבין את שוק המשכנתאות •

לא חותמים חוזה בלי ליווי צמוד של עורך דין   ,2022בעידן של שנת   •
 .אז לחילופין לא הולכים לבנק בלי ליווי של יועץ משכנתאות

כל מוסד פיננסי בנוי למטרות רווח בלבד ולכן האינטרסים של הלקוח  •
 .נדחסים למדרגה שנייה

יועץ משכנתאות מקצועי דואג רק לטובתו הבלעדית של הלקוח והוא  
 מוביל דרך. 
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 מחזור משכנתא  .6

שנה אז   30/ 25-לחשוב שאם סגרו משכנתא לללקוחות יש נטייה 
 .אינה ניתנת לשינוי

  לאקודם ננסה לנפץ את המיתוס ,שוק המשכנתאות מאוד דינמי ו
 ."התחתנו " עם אף בנק

צריך מדי פעם לבדוק אם יצאו מסלולים חדשים אטרקטיבים או חלה 
ירידה בריביות ומחייב בדיקה של שינוי מסלול מחדש ולחסוך  

 מאות אלפי שקלים.  בפעולה הנ"ל 

 תמהיל משכנתא  .7

בניית הרכב המשכנתא תלוי בהרבה פרמטרים כמו 
 .הוצאות,הכנסות,חסכונות והחזר חודשי

חשוב לציין שתמהיל המשכנתא וההחזרים החודשים חייבים  
 .להתאים ללקוח כמו כפפה

תשלומי המשכנתא החודשים צריכים להוות כחלק מתשלומים  
 . מכבידים על הלקוחשוטפים בבית שאינם  
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 מהי העלות עבור המשכנתא?  .8

הלקוח חייב לדעת כמה פרמטרים חשובים מה עלות השקל שלו  
 .במשכנתא ובתום התקופה כמה הוא אמור להחזיר לבנק

 .קשה היום ללקוחות לבטא מה העלות של המשכנתא שלהם

לצערי הרב הם אינם יודעים נתון שהוא הבסיס להחלטה הכי חשובה 
 . בחייהם אחרי קניית בית.

 הוצאות נלוות .9

כשמחשבים כמה הון עצמי יש ללקוח ומה גובה המשכנתא ,חובה  
 .לקחת בחשבון הוצאות נלוות גבוהות שיתלוו לתהליך

 .תיווך,עורך דין,שיפוץ,מיסים וכו

כדאי שלא ייווצר מצב שחישוב לא נכון של הון עצמי עלול להכניס 
למשכנתא ,מיותרות ויעלו הרבה   את הלקוח לצרוך הלוואות מחוץ

 כסף. 
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 שמאות   .10

בעסקאות יד שנייה שיש מימון מקסימלי מומלץ לקבל חוות דעת של 
 .שמאי לפני חתימת הסכם הרכישה

המחיר הקובע בסופן של דבר שממנו לוקחים משכנתא הוא הנמוך  
 .מבין השנים,מחיר הסכם הרכישה או שמאות

 חשיפה אם קיימות בעיות בנכס. שמאות חשובה מפן נוסף של 
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 לסיכום .11

הדרך למשכנתא שלכם תהיה לכם יותר ם המדריך הזה א ש בטוחיםאנו 
 קלה ובטוחה. 

אבל אם אתם באמת רוצים את התוצאה הטובה ביותר במשכנתא 
 דברו איתנו (זה לא עולה כסף).  –שלכם ובהחזר החודשי שלכם 

 .רק אצלנו אתם לא משלמים עד לאישור הבנק 

 .רק אצלנו תוכלו לקבל את האישור העקרוני עוד באותו היום 

  (תבדקו).רק אצלנו תקבלו את ההצעה הטובה ביותר מהבנקים 

 .רק אצלנו תקבלו את השירות האישי והמקצועי ביותר שיש 

 

  

 יועצת משכנתאות בכירה  –מריה שוחט 

 ראשון לציון 5זד"ל  הכתובת שלנו : 

 054-4772718טלפון: 

www.mariashohat.co.il 

https://ul.waze.com/ul?place=ChIJpXM1ZTi0AhURMv44oB8WMX4&ll=31.96330780%2C34.80505870&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
tel:0544772718
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