
 

 

 __________תאריך                                                                                     

 

 עוץ משכנתאיהסכם התקשרות לי

 
 

 )להלן: "היועץ"(   בית המשכנתא והפיננסים אלפי רפאל / יוסף זקיןבין :  
 

 )להלן: "הלקוח/ה"(                               לבין : 

 
 

 היועץ והלקוח מסכימים בזאת על מתן שירותי יעוץ ללקוח ע"י היועץ, כדלהלן:
 

 תא הפוכה _______________________משכנתא חדשה ___________________   משכנ

 משכנתא לכל מטרה _________________  מחזור משכנתא _______________________

 אחר: ____________________________

 

 יעוץ:יאופן ביצוע תהליך ה

.בחינת צרכי הלקוח ובחינת ההחזר החודשי 

ץ.ביצוע סקר בנקים וניהול מו"מ מולם, עפ"י שיקול דעת היוע 

.ניתוח ההצעות וגיבוש המלצה למשכנתא המתאימה ביותר 

 .תיאום פגישה ללקוח בבנק הנבחר לחתימה על מסמכים 

עצות שוטפת בין ייעוץ יכלול גם שיחות טלפון, ו/או תכתובת דוא"ל להתייתהליך ה 
 המפגשים. 

 

 נוהלי תשלום

 עוץ.יעבור תהליך היכולל מע"מ  ₪ 6000הלקוח ישלם ליועץ שכר בסך 

עם קבלת ויתרת התשלום   ₪ 3000נתן מקדמה בסך יבמעמד סגירת העסקה ת

 האישור העקרוני. 

.שכר הטרחה כולל טיפול בשעבוד נכס אחד בלבד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 תנאים כלליים

.בחירת מסלולי המימון הינה של הלקוח בהתאם לשיקוליו ובאחריותו הבלעדית 

סמכים הנדרשים לצורך הייעוץ, וכן את המסמכים הלקוח יספק, בהקדם האפשרי, את כל המ

הנדרשים ע"י בנקים/חברות ביטוח, לשכת רישום מקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל ו/או גורמים 

 קשורים אחרים.

                                                             .הלקוח מצהיר כי כל המסמכים שהוא מוסר, הינם מלאים ונכונים     

 הלקוח מאשר העברת מסמכים אלו לבנקים/חברות ביטוח ו/או גורמים קשורים אחרים.

 ,דמי פתיחת תיק הוצאות לספקים ונותני שירותים כגון: שמאות, אגרות, נסח טאבו, צילומים

 ושאר תשלומים והוצאות יחולו על הלקוח וישולמו על ידו ישירות לספקים.

 נתונה לשיקול דעתו של היועץ .בחירת הבנק בו תבוצע המשכנתא 
הלקוח מתחייב שלא לפעול על דעת עצמו, אלא באמצעותי ובידיעתי, אחרת הלקוח יישא 

 באחריות לתוצאות ועדיין יהיה מחויב לשלם עפ"י המוסכם בהסכם זה.
 

 

50%ישלם ליועץ לאחר קבלת הייעוץ הכלכלי ו הלקוח החליט לבטל את ההתקשרות במקרה ב 

, במידה ומבקש לבטל התקשרות לאחר ביצוע סקר בנקים ישלם ליועץ את  מהשכר שהוסכם

 התמורה במלואה . 

 

 הובא לידיעת הלקוח שתוצאות יעוץ תלויות במידת ההתגייסות לתהליך, ובמילוי המשימות

 יעוץ עם ההבנה שהוא אחראי לתוצאות.ייעוץ. הלקוח מסכים שהוא נכנס לישהוגדרו ב

ועץ מכל התחייבות או אחריות לכל פעולה או תוצאה לכל מצב הלקוח הסכים לפטור את הי

 . כפועל ישיר או עקיף של הפניות ספציפיות או עצות שניתנו ע"י היועץ שייווצר

 

עוץ עשוי להיות סודי. היועץ לא ישתמש, יהיועץ מודע לעובדה שחלק מהמידע המועבר בזמן הי

ע חסוי לאף אחד אחר, ללא אישור מפורש בשום זמן, בשום מידע לתועלת היועץ ולא יחשוף מיד

 של הלקוח.

הלקוח והיועץ מקבלים על עצמם את תנאי ההתקשרות ומצהירים כי קראו והבינו את כל האמור 

 לעיל.

 

                                                      _______________________                       ______________________                  

 הלקוח                                                      היועץ                                                                             
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