
 

 

 מדריך ללוקחי משכנתא

 מתוך אתר בנק ישראל
 
 

רכישת דירת מגורים היא אחת העסקאות הגדולות ביותר במהלך חייו של אדם. לצורך רכישת הדירה יש לעיתים 

קרובות צורך ליטול הלוואה לדיור כנגד משכון דירת המגורים עצמה. תהליך נטילת ההלוואה לדיור עלול להיות 

 ות.בהיר-כרוך בחששות ובאי

באמצעות המידע המובא כאן אנו שואפים לאפשר לכם, לקוחות ולקוחות עתידיים של הבנקים, לקבל מידע בסיסי 

על הלוואות לדיור, להבין את התהליך הכרוך בהעמדת ההלוואה, ואת הקשיים הצפויים במסגרת הליך זה ולסייע 

ההוראה העיקרית המסדירה את הנושא של הלוואות לדיור מטעם הפיקוח על הבנקים היא בהתמודדות עמם. 

 "נהלים למתן הלוואות לדיור". - 154הוראת ניהול בנקאי מס' 

 

   מהי הלוואה לדיור?  

 

 הלוואה לדיור היא הלוואה המקיימת אחת מאלה, ובלבד שלא ניתנה למטרת עסק:

  ההלוואה מיועדת לרכישה או לחכירה של דירת מגורים, בנייתה, הרחבתה או שיפוצה.

  ת מגורים או לרכישת זכות לדירת מגורים תמורת דמי מפתח.ההלוואה מיועדת לרכישת מגרש לבניית דיר

  ההלוואה ניתנת במישכון דירת מגורים.

  , במלואה או בחלקה.2-ו 4ההלוואה מיועדת למימון פירעון מוקדם של ההלוואה, כאמור בסעיפים קטנים 
 

 

   האם הבנק חייב לתת הלוואה לדיור?  

 

, תאגיד 4894 -( התשמ"א לחוק הבנקאות )שירות ללקוח 2סעיף הבנק אינו חייב לתת הלוואה לדיור. על פי 

בנקאי אינו חייב לתת שירותים שיש בהם משום מתן אשראי ללקוח. משמע, שהחלטת הבנק אם לאשר בקשה 

 לקבלת הלוואה לדיור, אם לאו, נתונה אך ורק לשיקול דעתו העסקי. 

 

   מהי "הלוואת זכאות" או "הלוואה מוכוונת"?  

 

הלוואה הניתנת באמצעות הבנק, באחריות המדינה, ידועה גם כ"הלוואת זכאות" או כ"הלוואה מוכוונת". התנאים 

ת, מרגע שההלוואה הועמדה, לקבלת הלוואת זכאות נקבעים על ידי המדינה ואינם בסמכות בנק ישראל. עם זא

 הבנק מחויב לנהוג בה על פי אותם קריטריונים החלים על הלוואות מכספי בנק, אלא אם כן מצוין אחרת.

 

   מהי "הלוואה משלימה"?  

  זוהי הלוואה שניתנה מאמצעיו של הבנק נוסף )כ"השלמה"( להלוואה המוכוונת ולאותה מטרה. 

   מענקים מטעם משרד הבינוי והשיכון  

 

בהתאם להחלטות ממשלה, נקבעו קריטריונים שלפיהם לווים זכאים לקבל מהמדינה מענק לרכישת דירה. הואיל 

ומדובר במענק ולא בהלוואה, הלווים אינם נדרשים לשלם לבנק תשלומים שוטפים לפירעונו. עם זאת, בדרך כלל 

על ידי הממשלה(, המענק הופך  נקבעים תנאים למענק, ואם הלווים אינם עומדים בתנאים אלה )הנקבעים

 להלוואה שעל הלווים לפרוע.

 

   סוגי ההלוואות העיקריים  

 
בחירה מתאימה של מסלול ההלוואה עשויה לחסוך הבנקים מספקים מיגוון רחב של סוגי הלוואות לדיור. 

 ללווה כסף רב במהלך חייה של ההלוואה.
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 סוגי הלוואות שכיחים:
 

סוג  רכיבי התשלום הערות

 ההלוואה

ברוב ההלוואות מסוג זה פירעון מוקדם 

 כרוך בתשלום עמלה.

שיעור הריבית בהלוואה קבוע לאורך כל תקופת 

לוואה, המורכב ההלוואה. ההחזר החודשי של הה

מקרן וריבית, ידוע מראש וצמוד למדד המחירים 

 לצרכן. שיטת חישוב ההלוואה היא לפי "לוח שפיצר"

הלוואה 

בריבית 

קבועה 

צמודה 

 למדד

בהלוואה בריבית משתנה, אם הפירעון 

המוקדם נעשה ביום שינוי הריבית לא 

תיגבה עמלת פירעון מוקדם )למעט 

 (.ש"ח 06עמלה תפעולית בסך של 

ההחזר החודשי של ההלוואה, המורכב מקרן וריבית, 

צמוד למדד המחירים לצרכן. הריבית ידועה מראש 

רק ביחס לתקופה הראשונה של ההלוואה. התשלום 

משתנה בתחנת שינוי הריבית בהתאם למנגנון 

אובייקטיבי חיצוני הקבוע בהסכם ההלוואה, בצירוף 

 תוספת שנקבעת במועד נטילתה. 

גנון אובייקטיבי חיצוני: שיעור הריבית )דוגמה למנ

 הממוצעת שמפרסם בנק ישראל/עלות גיוס הון.( 

הלוואה 

בריבית 

משתנה 

צמודה 

 למדד

  

צמודים למדד המחירים לצרכן, כי לא הקרן והריבית 

אם לריבית הפריים. התשלום משתנה בהתאם 

לשיעורי ריבית הפריים המתפרסמים בכל חודש, 

 במועד נטילת ההלוואה.  בצירוף תוספת שנקבעת

הלוואת 

 פריים

בדרך כלל, הלוואה כזאת היא בריבית 

משתנה, ובהתאם למועדים שנקבעו 

בהסכם ההלוואה. הריבית נקבעת מחדש 

בכל אחד מהמועדים האלה לתקופת 

הריבית החדשה. עמלת הפירעון 

המוקדם בגין הלוואה זו תהיה בדרך כלל 

 שולית, או שלא תגבה עמלה כזאת.

ן וריבית צמודים לדולר. שיעור הריבית נקבע על פי קר

בנקאית במט"ח הנקבעת -פרסומי הליבור )ריבית בין

בחו"ל(, בצירוף תוספת הנקבעת במועד נטילת 

 ההלוואה. ההלוואה ניתנת ונפרעת בשקלים.

הלוואה 

צמודה 

 לדולר

הלוואה זו נלקחת בדרך כלל כאשר 

ם הלווים מעוניינים במימון לתקופת ביניי

לטווח קצר לאחר שהם רכשו דירה 

חדשה, אולם טרם מכרו את דירתם 

 הישנה.

הלוואה שבה תשלומי הריבית והקרן או רק תשלומי 

 הקרן נגבים בתום תקופת ההלוואה.

הלוואת 

גרייס 

 )בוליט(

בפירעון הלוואות זכאות לא נגבית עמלת 

 פירעון מוקדם. 

את תעודת הזכאות ניתן להנפיק בטרם 

הלוואת זכאות היא הלוואה שניתנת על ידי המדינה 

באמצעות הבנקים, לשם רכישה או בנייה של דירת 

היא שקובעת את סכום הלוואת מגורים. המדינה 

הלוואת 

 זכאות



 

ירה. יצוין, כי אין חובה לממש רכישת הד

את תעודת הזכאות בבנק או בנציגות 

שבו היא הונפקה. על פי רוב, תעודת 

הזכאות תקפה לשנה וניתן להאריכה אם 

 הלווה עומד בתנאי הזכאות.

הזכאות ואת תנאיה בהתאם לקריטריונים הנקבעים 

לאוכלוסיות מסוימות, בהתאם למצבם האישי של 

הזכאים ומיקום הדירה. הקריטריונים מקנים לזכאים 

 ניקוד הקובע את סכום הזכאות ותנאיה. 

 

ישראל, אלא על ידי הבנקים עצמם, בהתאם הריבית על הלוואות המשכנתה אינה נקבעת על ידי בנק 

לשיקוליהם העסקיים. מידע על ריביות ממוצעות בהלוואות משכנתה שניתנו )לצורך פירעון מוקדם( ניתן 

 כאןלמצוא ע"י הקשה 

ההחלטה איזה סוג של הלוואה לקחת תלויה במשתנים כלכליים שונים, כגון מדד המחירים לצרכן, ציפיות 

 לשינויי ריבית ושער מטבע ועוד, וביכולת ההחזר העתידית של הלווה.

 כללית ניתן להביא בחשבון גם את השיקולים הבאים:

אם הריבית בשוק המשכנתאות נחשבת לגבוהה, כדאי לקחת הלוואה בריבית משתנה, שכן במקרה כזה, 

כאשר יחל תהליך של ירידת הריבית בשוק, תרד הריבית. נוסף על כך, כשהריבית תהיה נמוכה יהיה ניתן 

בנק או  לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה באמצעות נטילת הלוואה אחרת בריבית קבועה ונמוכה באותו

 בבנק אחר. עמלת הפירעון המוקדם במקרה כזה תהיה, בדרך כלל, נמוכה.

- 

אם הריבית בשוק המשכנתאות נחשבת לנמוכה, כדאי לקחת הלוואה בריבית קבועה לכל אורך תקופת 

 ההלוואה.

- 

 - אם מקור ההכנסה של הלווה הוא בדולרים, יש לשקול נטילת הלוואה המוחזרת אף היא בדולרים. 
  

   צעדים בדרך לקבלת הלוואה לדיור  

   דפי הסבר  

 

הבנק מחויב למסור דפי הסבר לכל אדם המבקש לברר בסניף תנאים לגבי הלוואות. דפים אלו יכללו, בין היתר, 

תיאור כללי של סוגי ההלוואות המוצעות על ידי הבנק, פירוט הצעדים שעל מקבל ההלוואה לנקוט, לרבות 

להגיש, אופן חישוב הריבית ודוגמאות של לוחות תשלומים, חיובים ועמלות, סדרי  המסמכים השונים שעליו

פירעון, עמלות הפירעון המוקדם על סוגי ההלוואות השונות והדרישה לביצוע ביטוח חיים וביטוח נכס, אם יש 

 דרישה כזאת. 

 המלצה:

לקבל את דפי ההסבר הנוגעים  בביקורכם הראשון בבנק לצורך בירור תנאי ההלוואה ולצורך סקר שוק, בקשו

 להלוואה. 

 

   סקר שוק  

 

בנקים שונים מעמידים הלוואות בתנאים שונים. גם נוהלי הבנקים לעניין העמדת ההלוואות 

 עשויים להיות שונים.

 המלצה:

 אפשר ומומלץ בהחלט לנהל משא ומתן עם הבנק על תנאי ההלוואה!

חשוב לקבל הצעות ממספר בנקים, להשוות ולבחור במתאימה ביותר. התנאים שחשוב במיוחד 

 להשוות:

 

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/ribit/mortgageh.htm


 

 - סכום ההלוואה;

 - שיעור הריבית;

 - סכום העמלות המשולמות לבנק;

 - תקופת ההלוואה;

 - ופן תשלום ההלוואה;א

 - התנאים לפירעון מוקדם של ההלוואה.

הקפידו שההשוואות בין הבנקים תיעשינה לגבי סוגים זהים של הלוואות. )למשל: אין משמעות 

להשוואה של הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה להלוואה צמודה למדד בריבית משתנה.( 

נים שיוצעו לכם על ידי הבנקים, אלא גם את הקפידו להשוות לא רק את שיעורי הריבית השו

סכומי העמלות שתידרשו לשלם, ובעיקר את העלות האפקטיבית של ההלוואה. למידע נוסף על 

 .העלות האפקטיבית לחצו כאן

פרטי הנכס הנרכש )במידה  -במועד הגשת בקשה להלוואה תידרשו למסור פרטים רלבנטיים 

שהוא ידוע(, הסכום המבוקש, גובה ההכנסות וכיו"ב. בשלב זה אינכם צריכים להמציא מסמכים 

מהותיים שיתבררו  המאמתים את הפרטים הנ"ל, אולם מאחר שהבנק מסתמך עליהם, פרטים

 כשגויים עלולים להביא לשינוי תנאי ההלוואה שהוצעה, ואף לביטולה.

 המלצה:

חשוב לתת לנציג הבנק מידע מדויק על הצרכים האישיים שלכם ועל מגבלות רלוונטיות, אם יש 

 כאלה; הדבר יקל עליו למצוא את ההלוואה המתאימה לכם ביותר.

 המלצה:

נאי ההלוואה ליכולת הכלכלית שלכם. לשם כך, בקשו מנציג הבנק חשוב במיוחד להתאים את ת

להבהיר לכם מהו הסכום שבו יחויב חשבונכם בכל חודש, ואם ישנן עלויות נוספות שהבנק יכול 

 לחייב אתכם במהלך תקופת ההלוואה )כגון עמלות שוטפות למיניהן(.
 

   אישור עקרוני ושמירת שיעור ריבית  

 

הבנקים נדרשים לצייד את הלווה במסמך תמציתי המפרט את סכום ההלוואה שאושר לו, תקופת ההלוואה, 

יקולי הבנק, שעל הלווה להמציא לצורך שיעור הריבית על ההלוואה, וכן רשימת מסמכים, הנקבעת בהתאם לש

 קבלת ההלוואה. מסמך זה מכונה "אישור עקרוני". 

חשוב להבהיר, כי בשלב זה הבנק אינו רשאי לגבות עמלה כלשהי בגין הצעתו והיא אף איננה מחייבת את 

ים )מניין ימ 42הלווה. כמו כן הבנק מחויב לשמור את הריבית שהוצעה ללווה באישור העקרוני, לתקופה של 

 הימים כולל גם ימי שישי, שבת וחג(. 

 המלצה: 

ניתן לקבל אישור עקרוני במספר בנקים, להשוות היטב את התנאים המוצעים ולבחור את התנאים הטובים 

והמתאימים לכם ביותר. חשוב לזכור שההצעות אינן מחייבות אתכם, ואינן כרוכות בתשלום עמלות. הדבר נועד 

 סביר לבחירת האפשרות הטובה ביותר מבחינתכם.  לאפשר לכם פרק זמן

 

   מסמכים הדרושים בשלב פתיחת תיק הלוואה  

וצעו על ידו כמפורט באישור העקרוני, )כלומר במהלך במהלך התקופה שבה הבנק מחויב לשמירת התנאים שה   

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/publ_inq/pniyot.php?tb_max=no&cbo_nose=8&div_block=block#RAMA_r3_8_3_7
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הימים בהם הבנק אינו יכול להעלות את הריבית שהוצעה ללווה(, על הלווה למסור לבנק את כל המסמכים  42

המופיעים ברשימה שצורפה לאישור העקרוני, וכן מסמכים אחרים המאמתים את המידע שמסר לבנק, ככל 

 שהבנק דורש. 

כי יידרשו בשלב זה: תלושי שכר, תדפיסי עו"ש, חוזה רכישת דירה או קרקע, דוח שמאי, טופס מסמכים שיתכן 

 הרשאה לחיוב חשבון, נסח טאבו או אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל ועוד. 

על הלווה לברר מהם המסמכים הנדרשים במקרה שלו, משום שהרשימה עשויה להשתנות מבנק לבנק, מלווה 

ת. יצוין, כי המסמכים שנמסרו לבנק על ידי הלווה מחייבים בדיקה, אשר יכול שתביא לדרישה ללווה ומעת לע

 להמצאת מסמכים נוספים או לתיקון המסמכים הקיימים. 

 המלצה: 

שימו לב לרשימת המסמכים שעליכם להמציא לבנק. הקפידו על המצאת כל המסמכים הנדרשים. הקדימו ככל 

 הניתן בהמצאת מסמכים אלה. 

   הוצאות ותשלומים בעת נטילת הלוואה  

 

פתיחת תיק הלוואה מלווה, בחלק מהמקרים, בהוצאות הבאות: עמלת פתיחת תיק הלוואה ואגרת רישום 

נות )אצל רשם המשכונות או רשם המקרקעין(. הוצאות נוספות אפשריות: שכר טרחת שמאי, שכר טרחת ביטחו

עו"ד לצורך המצאת ייפוי כוח נוטריוני ועוד. מידע על חיובים ועמלות שהלווה יידרש לשלם מובא לידיעתו גם בדפי 

 ההסבר וגם בשלב האישור העקרוני. 

 המלצה: 

בנק כלשהו, מהן העמלות שבהן תחויבו, לפני העמדת ההלוואה ובמהלך חייה,  כדאי לברר, לפני התקשרות עם

לעיין בתעריפון העמלות של הבנקים, להשוות עלויות, ולחפש דרכים לביצוע הפעולות הבנקאיות במחיר הזול 

 ביותר. 

 . לחצו כאןלמידע נוסף על עמלות 

 

   ביטוח הלוואה  

 

כס. )"אחוז המימון" הוא היחס בין סכום ככלל, הבנק מאשר הלוואות עד לאחוז מימון מסוים מערך הנ

ההלוואה לשווי הנכס ששועבד בגינה.( ככל שסכום ההלוואה גבוה יותר ביחס לשווי הנכס, אחוזי המימון 

 גבוהים יותר, ובהתאם לכך גם הסיכון של הבנק במקרה של אי יכולת החזר של הלווה.

נה הבנק את העמדת ההלוואה בביטוחה. )ביטוח במקרים מסוימים, שבהם אחוזי המימון גבוהים במיוחד, מת

והמוטב על פי הפוליסה הוא הבנק.( תגמולי הביטוח מיועדים  E.M.Iזה מבוצע, בדרך כלל, על ידי חברת .

 לכיסוי יתרת ההלוואה שתיוותר, אם תיוותר, לאחר מימוש הבטוחות.

ירות על ידי הבנק לחברת תשלום פרמיית הביטוח עבור כל תקופת ההלוואה נקבע מראש ומועבר יש

 הביטוח. הלווה יכול לשלם את כספי הפרמיה במעמד קבלת ההלוואה, וזאת באחת משתי דרכים:
  

הגדלת סכום ההלוואה שהועמדה על ידי הבנק בסכום הפרמיה. על סכום זה חלים כל תנאי ההלוואה, אלא 

 אם כן הוגדר אחרת.

• 

 • קורות שהבנק העמיד לרשותו.תשלום סכום הפרמיה על ידי הלווה שלא מהמ

 המלצה:

טרם מתן הסכמתכם לביטוח ההלוואה, מומלץ לברר עם הבנק את שיעור הריבית על אותו חלק של ההלוואה 

שיוגדל על ידי הבנק בסכום הפרמיה, וכן את סכום החיוב החודשי הכולל לאחר ההגדלה, שכן הליך זה מייקר 
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כי במקרה שתרצו לפרוע את ההלוואה פירעון מוקדם, תקבלו ברוב  משמעותית את ההלוואה. כמו כן שימו לב

 המקרים רק חלק מהפרמיה בגין הביטוח.
 

   ביצוע ההלוואה  

 

 המלצה: 

מה על חוזה ההלוואה, יש לבדוק פעם נוספת אם סכומי ההלוואה, תקופתה, מסלולה, שיעורי הריבית, לפני חתי

מועד החיוב החודשי ותנאי הפירעון ההלוואה שסוכם עליהם, בין בעל פה ובין בכתב, מופיעים מפורשות בחוזה 

 ההלוואה. 

העלות האפקטיבית השנתית של  לעניין שיעור הריבית של ההלוואה, על הבנק לעדכן את הלווה בשיעור

ההלוואה. "העלות האפקטיבית" היא שיעור הריבית לפי הסכם ההלוואה כשהוא מחושב לפי ריבית דריבית 

חודשית, בתוספת חיובים שסכומם ידוע או ניתן לבירור במועד חתימת ההסכם )כגון עמלת פתיחת תיק ודמי 

 גוביינה(, למעט תשלום מסים ואגרות. 

 

   מועדי החיוב החודשי בהלוואה  

 

לעניין מועד החיוב החודשי של ההלוואה, באפשרותכם לבחור, טרם ביצוע ההלוואה, את מועד הפירעון החודשי 

 בכל חודש.  45, או 46, 4המתאים לכם: 

ב לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( 8בסעיף בהלוואות קיימות ניתן לשנות את מועד החיוב בהתאם לאמור 

ת לביצוע השינוי, אופן הגשתן והעמלות , אשר קובע תקופת זמן מוגבלת להגשת בקשו4894 -התשמ"א 

 הכרוכות בכך. 

 המלצה: 

בחרו את המועד הנוח מבין שלושת המועדים דלעיל. ככלל, עדיף שמועד זה יחול זמן קצר לאחר קבלת משכורת 

 או הכנסה קבועה אחרת בחשבון. 

 

   שיטות תשלום ההלוואה  

 

שיטת תשלום ההלוואה הרווחת בבנקים למשכנתאות מבוססת על תשלום חודשי קבוע לכל אורך תקופת 

ההלוואה. בתחילת התקופה רכיב הריבית בכל תשלום גבוה, והוא הולך ופוחת בכל תשלום, ובמקביל גדל עם 

זמן רכיב הקרן בתשלומים. כדי להקל על החישובים נערכו לוחות הנקראים "לוחות שפיצר". בלוחות אלה ה

מחושב התשלום החודשי בהינתן סכום ההלוואה, תקופת ההלוואה ושיעור הריבית. כשההלוואה צמודה למדד, 

 מצמידים את התשלום החודשי המתקבל מלוחות שפיצר למדד המחירים לצרכן. 

 

   התחשבנות לגבי תקופת ביניים  

 

כאשר מועד קבלת כספי ההלוואה )מועד ביצוע ההלוואה( ומועד תשלום החיוב החודשי לתשלום ההלוואה )מועד 

נם חלים באותו יום של החודש, עורך הבנק התחשבנות עבור מספר הימים שבין מועד ביצוע התשלום( אי

 ההלוואה לבין מועד התשלום. תקופה זו נקראת "תקופת הביניים". 

הבנק יחייב את הלווה בריבית עבור תקופת הביניים כאשר מועד הביצוע בפועל מוקדם ממועד הביצוע שנקבע 

ה את הלווה בריבית )ביחס לריבית שהייתה צריכה להיגבות בגין חודש שלם( עבור לצורך לוח הסילוקין, ויזכ

תקופת הביניים כאשר מועד הביצוע בפועל מאוחר ממועד הביצוע שנקבע לצורך לוח הסילוקין. הריבית עבור 

 תקופת הביניים תחושב לפי הריבית החוזית של ההלוואה. 

ום הראשון של ההלוואה או חודש לפני מועד התשלום ההתחשבנות בגין הריבית תיעשה במסגרת התשל

 הראשון, במקרה שמועד הביצוע מוקדם ממועד התשלום. 
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בהלוואה צמודה למדד ההתחשבנות בגין הפרשי ההצמדה עבור תקופת הביניים תיעשה על ידי קביעת מדד 

ימי המדד בתקופת הביניים  בסיס להלוואה, המתקבל מתיקון המדד הידוע. התיקון יבוצע על ידי חישוב יחסי של

 ביחס לימי החודש, בדומה לחישוב שיעור הריבית בתקופת הביניים. 

   ביטוחים  

   ביטוח של הבנק או בחברת ביטוח חיצונית?באמצעות סוכנות   



 

 

 

תאגיד בנקאי רשאי לדרוש מהלווה לבצע ביטוח נכס וביטוח חיים בגבולות סכום ההלוואה שקיבל, כתנאי 

אי לבצע את הביטוח באמצעות חברת ביטוח או סוכן ביטוח, כפי שימצא לנכון. במקרה להעמדתה. הלווה רש

כזה רשאי התאגיד הבנקאי לדרוש כי הפוליסה שהלווה ממציא לו תכלול תנאים שנראים לתאגיד הבנקאי 

ח חשובים כדי להבטיח את זכויותיו. התאגיד הבנקאי רשאי להציע ללווה, כאופציה חלופית, לבצע את הביטו

באמצעות סוכנות ביטוח הנמצאת בבעלותו. במקרה כזה מותר לתאגיד הבנקאי להפנות את הלווה לסוכנות 

הביטוח, ותו לא. נאסר עליו לנקוט כל פעולה נוספת )מעבר להפניית הלווה לסוכנות הביטוח( הקשורה לתאגיד 

 ה עצמה. הבנקאי. בשני המקרים ישולמו פרמיות הביטוח על ידי הלווה בנפרד מההלווא

 חשוב לדעת: 

באפשרותכם לעבור, בכל עת, מחברת ביטוח אחת לאחרת, דהיינו,  • 

מסוכנות ביטוח שבבעלות הבנק לחברת ביטוח שאינה קשורה כלל 

לבנק ולהפך. בנסיבות אלה, חשוב להודיע לבנק שחברת הביטוח 

 הוחלפה ולהמציא לו פוליסת ביטוח מעודכנת. 

וליסה חיצונית אותה מוסר הלווה לבנק מצוין, כי הבנק הנו יש להקפיד על כך שבפ • 

"מוטב בלתי חוזר".הבהרה זו באה למנוע מצב בו נושים אחרים של הלווה, אם 

קיימים כאלה, יקבלו עדיפות על הבנק בכספי הביטוח, אם התרחש אירוע המזכה 

 נכס(. את הלווה בכספי הביטוח )כגון פטירת אחד הלווים או נזק כלשהו שנגרם ל

   המלצות:

אם בחרתם להחליף את חברת הביטוח  • 

במהלך תקופת ההלוואה, דאגו לעדכן 

את הבנק בדבר, בין היתר על ידי העברת 

פוליסה עדכנית לבנק וקבלת אישור על 

כך. כמו כן מומלץ לעקוב אחר חיובי 

יצוין, כי הביטוח כדי למנוע חיוב בכפל. 

ה היית 2665הפרקטיקה עד אמצע שנת 

שונה: התאגידים הבנקאיים נהגו להציע 

ללווים לבצע ביטוח באמצעותם הם. לווים 

שנטלו אז הלוואה לדיור וביצעו ביטוח 

באמצעות התאגיד הבנקאי משלמים את 

פרמיית הביטוח על ידי חיוב ישיר של 

 חשבון ההלוואה. 

 

חשוב להשוות את התנאים המוצעים על  • 

ים על ידי ידי חברות הביטוח לאלה המוצע

הסוכנות שבבעלות הבנק, ולבחור את 

הפוליסה שבה התנאים הם הטובים 

  ביותר מבחינתכם.

 

  הודעה על תקינות או אי תקינות הפוליסה

כאשר לווה ממציא לבנק פוליסת ביטוח אשר אינה עונה על דרישות 

ימים,  41הבנק, על הבנק להודיע ללווה ולחברת הביטוח, תוך 

אה לו עונה על דרישותיו, או לחילופין, שהפוליסה שהפוליסה שהומצ

אינה עונה על דרישותיו. אם הפוליסה אינה עונה על דרישות הבנק, 

עליו לציין בהודעה את הסיבה לכך, והאם בעקבות כך ביטח הבנק את 

 

 



 

   ביטוח נכס  

 

של אי עמידה בתנאי ההלוואה, שמירה על ערכו ועל מאחר שהנכס הוא הבטוחה העיקרית של הבנק במקרה 

מצבו התקין של הנכס הוא אינטרס לגיטימי של הבנק. מטעם זה הבנק רשאי לדרוש מהלווה לבטח את הנכס 

 המשמש ערובה להלוואה כתנאי להעמדת ההלוואה. 

 מועד תחילת הביטוח 

דירה שנרכשה מקבלן, לפני מועד מסירת הדירה על פי הנהלים למתן הלוואות לדיור, בנק לא יחייב לווה בביטוח 

 הנקוב בחוזה המכר, אלא אם כן הדירה נמסרה בפועל לפני המועד האמור. 

 המלצה: 

אם מועד מסירת הדירה )המצוין בחוזה הרכישה( נדחה, מסיבה כלשהי, דאגו לעדכן את הבנק בדבר בכתב, 

 וב חשבון ההלוואה. ולבקש ממנו בהתאם לכך דחייה של מועד הפעלת הביטוח וחי

כמו כן, אם רכשתם קרקע לצורכי בנייה, והבנייה טרם הסתיימה, רצוי לעדכן את הבנק בדבר, משום שהביטוח 

 הוא להבטחת המבנה, לא הקרקע. 

 ביטוח על ידי מספר בנקים 

עבוד כאשר לווה נוטל מספר הלוואות ממספר בנקים, ומשעבד לטובתם את אותה דירת מגורים )בין על ידי ש

נוסף באותה דרגה ובין על ידי שעבוד נוסף בדרגה שנייה(, אין מקום לתשלום פרמיות ביטוח נכס לכל בנק, 

 משום שמטרת הביטוח היא להבטיח את ערך הבטוחה. 

 המלצה: 

כדי למנוע גביית פרמיית ביטוח על ידי מספר בנקים, עליכם לוודא שכל הבנקים שמהם נטלתם הלוואה מודעים 

של ביטוח נכס )למשל באמצעות העברת העתק של פוליסת הביטוח לכל בנק ובנק( וכי הם הסכימו לקיומו 

 ביניהם על שיתוף בזכויות הביטוח באמצעות הפרוצדורה הנהוגה בעניין זה בכל אחד מהם. 

 ביטוח-תת

קת, בנק לא יחייב לווה בביטוח הנכס המשועבד בערך העולה על יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסול

ביטוח"(. המשמעות היא שאם יתרת ההלוואה נמוכה משווי -כהגדרתה בנהלים למתן הלוואות לדיור )להלן: "תת

 המבנה, הביטוח שהבנק רשאי לחייב בו את הלווה יהיה גם הוא נמוך משווי המבנה. 

ך יספיק פירושו של דבר שבמקרה של אובדן המבנה סכום הביטוח לא יכסה את מלוא הנזק שנגרם ללווה, א

ביטוח, ואת -לפירעון ההלוואה. על הבנק להביא לידיעת הלווה, במסמך נפרד, את האפשרות לבחור בתת

ההשלכות הכרוכות בכך )כגון: כיסוי חלקי בלבד של נזקים וקושי בשיתוף מספר בנקים בזכויות הביטוח(. בכל 

ביטוח של נכס -ות הכרוכות בתתמקרה, אנו ממליצים להתייעץ עם מומחה בתחום הביטוח לשם הבנת ההשלכ

 לפני קבלת החלטה בנושא. 

  פטור מביטוח

בהתאם לנוהלי משרד הבינוי והשיכון, כאשר לווה מקבל מענק מותנה או הלוואה עומדת בלבד, הוא אינו חייב • 

עומדות לבצע ביטוח נכס. כמו כן, כל מי שמעוניין להפסיק את ביטוח החיים בהלוואות מסוג זה )קרי, בהלוואות 

 ו/או מענקים מותנים(, רשאי לעשות זאת באמצעות פניה לבנק. 

בהתאם להוראת המפקח על הבנקים, בנק לא יחייב לווה בביטוח נכס בהלוואות שיתרתן לסילוק אינה עולה על • 

לצורך יישום הוראה זו נדרשו הבנקים להודיע ללקוח, במסגרת דפי החשבון השנתיים, כי ₪.  06,666

או שישקול אפשרות זו, שכן היא ₪  06,666 –לבטל את הביטוח שכן יתרת ההלוואה פחתה מ  באפשרותו

 במהלך השנה הקלנדארית הקרובה. ₪,  06,666 –עתידה לפחות ל 

 



 

 

לכן, ₪.  06,666לתשומת לבכם, הבנק לא מבטל ביוזמתו את הביטוח כאשר יתרת ההלוואה מגיעה לסכום של 

ת השוטפות, עליכם להודיע לבנק מיוזמתכם, כי הנכם מעוניינים בביטול אם ברצונכם להקטין את ההוצאו

הביטוח, אם הביטוח נעשה באמצעות הבנק. אם הביטוח נעשה באמצעות חברת ביטוח חיצונית, עליכם לפנות 

 לסוכן הביטוח ולבקש שינוי תנאי הפוליסה בהתאם. 

   ביטוח חיים  

 

מטרתו של ביטוח החיים למנוע את המצב הקשה שאליו נקלעת לעיתים משפחה אשר אחד ממפרנסיה נפטר, 

תו של אחד ומפאת פגיעה בהכנסותיה כתוצאה מהפטירה אין באפשרותה לעמוד בפירעון ההלוואה. עם פטיר

 הלווים, כספי ביטוח החיים משמשים לסילוק ההלוואה, כולה או חלקה. 

מאחר שהביטוח נעשה בגבולות סכום ההלוואה שהועמדה ללווה, הרי שאם ללווה הועמדו מספר הלוואות, בין 

 באותו בנק ובין באמצעות בנקים שונים, הוא נדרש לשלם פרמיית ביטוח חיים בגין כל אחת מהן. 

 ת הביטוחפקיע

ייתכנו מצבים שבהם אף שתקופת ההלוואה טרם הגיעה לסיומה, פג תוקף הביטוח שנעשה באמצעות הבנק 

עבורה )למשל עקב מגבלת גיל הלווה(. בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור, בנסיבות אלה, כאשר הביטוח 

מכן אין עוד ביטוחים באמצעות  , שכן לאחר2665מבוצע באמצעות הבנק )לגבי ביטוחים שנעשו לפני אמצע שנת 

 הבנק(, על הבנק להודיע ללווה בכתב על פקיעת הביטוח זמן סביר לפני מועד הפקיעה. 

 המלצה: 

 מפני חשיבותו של ביטוח חיים בהלוואה, כדאי להתעדכן מדי פעם בפעם באשר לתקופת הפוליסה. 

 הפעלת הביטוח 

 הביטוח מופעל עם פטירת המבוטח. 

 המלצה: 

ידע את הבנק בדבר הפטירה סמוך לה ככל הניתן, כדי להימנע מתשלומים מיותרים שאותם הביטוח אמור יש לי

 לכסות. 

היתרה נכון למועד  -ככלל, על חברת הביטוח לשלם את יתרת סכום ההלוואה )שטרם הגיע מועד פירעונה( 

ן לפטור מחובת תשלום וזאת בכפיפות לתנאי הפוליסה. ישנם מקרים שבהם חברת הביטוח תטע -הפטירה 

 סכום הביטוח )תצהיר כוזב על ידי המבוטח, התיישנות וכיו"ב(. 

 המלצה: 

אם נתקלתם בסירוב של חברת הביטוח לשלם את יתרת ההלוואה, יש לבדוק תחילה את תנאי הכיסוי הביטוחי 

 יטוח. כפי שהם נקבעו בפוליסת הביטוח הרלוונטית ובמידת הצורך להיוועץ עם מומחים בתחום הב

  מסורבי ביטוח חיים

לעתים, בשל מגבלות גופניות או עבר רפואי, עלול המבקש הלוואה להיתקל בקושי בהשגת ביטוח חיים. קושי זה 

 עלול למנוע בעדו לקבל הלוואה לדיור מבנקים, אשר ככלל מתנים את מתן ההלוואה בקיומו של ביטוח חיים. 

 המלצה: 

, נסו להציע לבנק בטוחות אחרות כנגד מתן ההלוואה, כגון צירוף לווה אם אתם מתקשים בהשגת ביטוח חיים

 נוסף או שיעבוד חסכונות או נכסים אחרים. 

לחילופין, אם מדובר בהלוואות זכאות, באפשרותכם לפנות בכתב ליחידה לפניות הציבור של המפקח על 

ר מבטחים נוספים, ואם גם הם ידחו הביטוח, ולדווח על הקושי בהשגת ביטוח חיים. היחידה תפנה אתכם למספ

 



 

את בקשתכם לביטוח, יהיה באפשרותכם לפנות למשרד החשב הכללי, ושם תיבחן בקשתכם לגופו של עניין 

 במטרה לסייע לכם ככל שניתן. 

   פירעון מוקדם של הלוואה  



 

 

 

ללווה שקיבל מהבנק הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או בשעבוד  4814לפקודת הבנקאות,  40על פי סעיף 

דירת מגורים, עומדת הזכות לפרוע את ההלוואה פירעון מוקדם בכל עת שיחפוץ בכך. לשם כך עליו לעמוד בשני 

שהוא  -מיתרת ההלוואה שנותרה לפירעון; השני  46%הפירעון המוקדם יהיה לפחות שסכום  -תנאים: האחד 

 ישלם לבנק עמלת פירעון מוקדם כפי שקבע נגיד בנק ישראל. 

 המלצה:

על הלווה לבדוק את כדאיות הפירעון המוקדם. יש להביא בחשבון את עמלת הפירעון המוקדם שהוא עשוי 

 הפירעון המוקדם תידון בהמשך. להידרש לשלם כתנאי לפירעון. עמלת 

 על הבנק למסור ללווה המבקש לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה פירוט של יתרת ההלוואה למרכיביה השונים. 

 בקשת לווה לקבלת מידע בעניין פירעון מוקדם של ההלוואה 

לכל מוסד פיננסי אחר, על מנת להקל על לווים להחליף הלוואה אחת בשנייה, ולעבור ביתר קלות לבנק אחר או 

, אשר מועד כניסתן לתוקף הנו 154הוטלו על הבנקים חובות נוספות, במסגרת תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין 

 . 4.0.61ביום 

תוך שני ימי בהתאם להוראות אלה, על הבנק למסור ללקוח המעוניין לבחון את הכדאיות של פירעון מוקדם, 

 לצורך גיבוש ההחלטה:  , את הפרטים הבאים הנחוציםעסקים

 סכום הלוואה מקורי;  • 

 יתרה לסילוק לפי מרכיביה השונים;  • 

 סוג ההלוואה;  • 

 מועד מתן ההלוואה;  • 

 מועד תשלום ראשון;  • 

 המועד הצפוי לתשלום אחרון;  • 

 שיטת פירעון ההלוואה )שפיצר, קרן שווה, בלון וכיו"ב(;  • 

 בסיס ההצמדה;  • 

 מדד / שער בסיס;  • 

 סוג הריבית;  • 

 סכום עמלות הפירעון המוקדם הנכונות למועד בקשת הלווה.  • 

 בקשה לביצוע פירעון מוקדם של ההלוואה 

 על הבנק למסור ללקוח, המבקש לבצע פירעון מוקדם של הלוואה, את הפרטים הבאים בכתב: 

 פירוט של יתרת ההלוואה לפי מרכיביה השונים;  • 

 הודעה על מועדי מתן אישור סילוק;  • 

אישור על כך שלאחר פירעון מלא של ההלוואה, יסיר הבנק את השעבוד המוטל על הנכס ששועבד לו כבטוחה  • 

רוע את ההלוואה באמצעות הלוואה מבנק אחר או באמצעות "(. אם הלווה מבקש לפמכתב כוונותלהלוואה )"

חברת ביטוח, על הבנק לציין במכתב כוונות זה כי הוא מסכים לרישום שעבוד נוסף בדרגה שנייה על הנכס 

 המשועבד לו כבטוחה להלוואה. 

 . תוך שלושה ימי עסקיםהבנק מחויב למסור ללווה את מכתב הכוונות,  

 

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/nihul_takin/451.pdf


 

   פירעון מוקדם מלא או חלקי?  

 

יש להבחין בין פירעון מוקדם מלא של ההלוואה לבין פירעון מוקדם חלקי שלה. "פירעון מלא" מביא לסילוק כל 

ן חלקי" מביא לקיצור תקופת ההלוואה או להקטנת התשלומים התקופתיים של יתרת ההלוואה. "פירעו

 ההלוואה כאשר תקופת ההלוואה נותרת בעינה.

 מתן הוראות במקרה של פירעון מוקדם חלקי

לעניין פירעון מוקדם חלקי, בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור, בהעדר הוראה מפורשת מצד הלווה להקטין 

 ופתיים, יקצר הבנק את תקופת ההלוואה, וגובה התשלום החודשי לא ישתנה.את התשלומים התק

בכל מקרה שהבנק מקבל מהלווה כספים שלא על פי לוח התשלומים, לרבות בדרך של פירעון מוקדם חלקי, 

הוא ישתמש בכספים שקיבל לפירעון ההלוואה היקרה ביותר מבחינת הלווה, אלא אם כן הלווה הורה לו לנהוג 

 .אחרת

בהעדר הוראה מהלווה ובהעדר העדפה ברורה באשר להלוואה היקרה ביותר מבחינתו, ישתמש הבנק 

 בכספים שקיבל לפירעון ההלוואות בהתאם לחלקיהן בסך החוב, ביום הפקדת התשלום.

הבנק רשאי לחרוג מאופן זקיפת התשלומים כאמור לעיל, בנסיבות בהן פועל הבנק על פי הסכם מחייב עם 

 האוצר, וכן במקרים בהם סבור הבנק כי זקיפת התשלומים כאמור עלולה לפגוע בערב. משרד 

 המלצה:

 אם אתם פורעים חלק מההלוואה פירעון מוקדם הקפידו לתת הוראות ברורות באשר לאופן הפרעון:

 • האם אתם מעוניינים בקיצור התקופה או בהקטנת התשלום החודשי?

 • ם מעוניינים לפרוע?איזו מבין ההלוואות שנטלתם את
 

 

   עמלת פירעון מוקדם  

 

לן: )לה 2662 –רכיבי העמלה ואופן חישובה מפורטים בצו הבנקאות )עמלות פירעון מוקדם(, התשס"ב 

 "הצו"(.

הן בעת מתן ההלוואה והן בעת בקשת הלווה לפירעון מוקדם, על הבנק למסור לו דף הסבר המפרט את 

 רכיביה של עמלת הפירעון המוקדם.

 הסבר על רכיבי העמלה

 רכיבי העמלה, בהתאם לצו, הם:

שיעור העמלה על  עמלה תפעולית הנגבית בסכום אחיד לכל סוגי ההלוואות. כיום עומד –עמלה תפעולית 

 ש"ח. 06סך של 

 א.

 4-עמלה זו נגבית בגין הפרשי המדד, וזאת רק כאשר הפירעון המוקדם מבוצע בין ה –עמלת מדד ממוצע 

לחודש ורק בהלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן, וזאת בגין הפרשי הצמדה. אופן חישובה הוא:  45-ל

המדדים האחרונים שפורסמו לפני  42–השינוי במדד בהסכום הנפרע כפול מחצית השיעור הממוצע של 

 יום הפירעון.

 ב.

כדי שהלווה לא יחויב ברכיב זה של העמלה, עליו לתת לבנק הודעה מוקדמת  –עמלת אי הודעה מוקדמת 

יום ממועד מתן  06 –ימים לפחות אך לא יותר מ 46מראש ובכתב על כוונתו לבצע פירעון מוקדם, 

 מהסכום הנפרע. 6.4%הוא  ההודעה. שיעור העמלה

 ג.

 



 

כשהלווה מחליט לפרוע את ההלוואה מייד, הבנק אשר הסתמך על ריבית מסוימת  –עמלת הפרשי היוון 

לתקופה מסוימת ואף גייס כספים לשם כך, עלול להינזק כלכלית. זאת אם הריבית במשק ירדה ביחס 

 לריבית שחלה על ההלוואה. 

ריבית על ההלוואה גבוה משיעור "הריבית הממוצעת" )"הריבית מכאן שהעמלה נגבית רק כששיעור ה

הממוצעת" = הריבית האחרונה הידועה שפרסם המפקח על הבנקים, אשר נקבעה על פי חישוב הריבית 

 המשוקללת הממוצעת של הלוואות שאינן הלוואות מוכוונות שנתנו התאגידים הבנקאיים.( 

תידיים הנפרעים בפירעון מוקדם, כשהם מהוונים לערך העמלה היא בגובה ההפרש שבין התשלומים הע

הנוכחי ביום הפירעון המוקדם על פי הריבית הממוצעת, לבין אותם התשלומים שהם מהוונים לערך הנוכחי 

 ביום הפירעון המוקדם על פי הריבית של ההלוואה החלה ביום הפירעון המוקדם ההלוואה. 

ויה בצו. יש לשים לב כי הריבית הממוצעת המפורסמת באתר עמלת הפרשי היוון מחושבת לפי נוסחה המצ

בנק ישראל באינטרנט היא ריבית אפקטיבית, בעוד שריבית ההלוואה היא ריבית נומינלית. מאחר שלצורך 

חישוב העמלה נעשה שימוש בנוסחה בערכים נומינליים, יש צורך בהמרת הריבית הממוצעת מאפקטיבית 

 בנוסחה. לנומינלית טרם הצבת שיעורה 

 ד.

 עמלת פירעון מוקדם בהלוואות במטבע חוץ 

נוסף על כל העמלות שפורטו, אם נתן הלווה הודעה מוקדמת של פחות משני ימי עסקים, הבנק רשאי להתנות 

את הפירעון המוקדם בעמלה בגובה ההפרש שבין שער המט"ח ביום שבו בוצע הפירעון המוקדם לבין השער 

 כעבור שני ימי עסקים.

 המלצה:

יש להקפיד על מתן הודעה מוקדמת לבנק על הכוונה לבצע פירעון מוקדם מלא או חלקי, כדי לחסוך רכיב זה 

 של העמלה. 
 

   הפחתות, פטורים וקיזוזים מעמלת פירעון מוקדם  

 

העמלות האלה נגבות הן במצב של פירעון מוקדם מלא והן במצב של פירעון מוקדם חלקי, וסכום העמלה תלוי 

בתנאי ההלוואה. עם זאת, יש נסיבות שבהן הלווה יהיה פטור באופן מלא או חלקי מתשלום העמלה, כולה או 

 חלק ממנה, כמפורט להלן:

 הפחתות

וואה משלימה )הלוואה שאיננה הלוואה מוכוונת, שניתנה מאמצעיו של התאגיד הבנקאי למי שזכאי בהל

להלוואה מוכוונת, נוסף על ההלוואה המוכוונת ולאותה מטרה( תופחת עמלת הפרשי ההיוון בהתאם 

 לשיעורים שלהלן:

• 

מסכום  46% –ואה נעשה הפירעון המוקדם בתום שנה או יותר, אך פחות משנתיים מיום מתן ההלו

 העמלה.
  

 26% –נעשה הפירעון המוקדם בתום שנתיים או יותר, אך פחות משלוש שנים מיום מתן ההלוואה 

 מסכום העמלה.
  

 06% –נעשה הפירעון המוקדם בתום שלוש שנים או יותר, אך פחות מארבע שנים מיום מתן ההלוואה 

 מסכום העמלה.
  

   מסכום העמלה. 16% –שנים או יותר מיום מתן ההלוואה  נעשה הפירעון המוקדם בתום ארבע

 



 

 • בכל מקרה אחר תופחת עמלת הפרשי ההיוון בהתאם לשיעורים להלן:

 26% –נעשה הפירעון המוקדם בתום שלוש שנים או יותר, אך פחות מחמש שנים מיום מתן ההלוואה 

 מסכום העמלה.
 

  מסכום העמלה. 06% –מיום מתן ההלוואה נעשה הפירעון המוקדם בתום חמש שנים או יותר 

 פטורים

 • )הלוואת זכאות( פטורה מעמלת פירעון מוקדם.הלוואה מוכוונת 

, אם מועדי שינוי הריבית אינם ידועים מראש, או אם הם ידועים מראש אך נקבעו בריבית משתנה בהלוואה 

 .לאחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר, לא תיגבה עמלת הפרשי היוון

• 

 • , אם הפירעון נעשה ביום שינוי הריבית תיגבה עמלה תפעולית בלבד.בהלוואה בריבית משתנה

)כלומר, כשהבנק מעמיד ללווה הלוואה חלופית חדשה בתנאים שונים בעת מיחזור הלוואה באותו בנק 

 לצורך פירעון הלוואה קודמת( לא תיגבה עמלת אי הודעה מוקדמת.

• 

 קיזוזים

ם הלווה מבצע פירעון מוקדם כששיעור הריבית החל על ההלוואה נמוך משיעור הריבית במקרים שבה

הממוצעת תיווצר, על פי הנוסחה המשמשת לחישוב עמלת ההיוון, מעין יתרת זכות. "יתרת זכות" זו תקוזז 

 מסך יתר העמלות שהבנק רשאי לגבות מכוח הצו.

לבצע עד לסכום העמלה. משמע שלא ניתן לקבל החזר  יובהר כי קיזוז של עמלת הפרשי היוון בזכות ניתן

 כספי כאשר סך יתר העמלות נמוך משיעור עמלת ההיוון הניתנת לקיזוז.

 לווה החליט לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה; להלן רכיבי העמלה שהוא נדרש לשלם: -לדוגמה 
 

 עמלה תפעולית ש"ח 06

 עמלת אי הודעה מוקדמת ש"ח 466

 ש"ח  266

_______ 

 עמלת מדד ממוצע 

____________________ 

 סך הכל ש"ח 006

ש"ח לזכות הלווה )מאחר  106עמלת הפרשי היוון: חישוב עמלת הפרשי ההיוון העלה תוצאה חיובית של 

שריבית ההלוואה הייתה נמוכה מהריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל(. במצב כזה הלווה יהיה פטור 

ש"ח, תוצאת הקיזוז של הסכומים  466מוקדם, אולם לא יקבל את היתרה בסך של  מתשלום עמלת פירעון

 הנ"ל.
  

   אישור של פירעון ההלוואה  

 

, אם 4.0.61מלא או חלקי( על הבנק למסור ללווה אישור בכתב על כך. החל מיום לאחר פירעון ההלוואה )

ההלוואה נפרעה במזומן או באמצעות העברה בנקאית, והלקוח המציא לבנק אסמכתא על ביצוע התשלום, על 

ממועד מסירת האסמכתא )"אסמכתא לביצוע  תוך שני ימי עסקיםהבנק למסור ללקוח אישור סילוק הלוואה 

ום" הנה העתק של טופס ההפקדה, כאשר הפירעון בוצע במזומן. כאשר הפירעון בוצע באמצעות שיק, יש התשל

לצרף לטופס ההפקדה גם תצלום של השיק ואישור של הבנק המסחרי שעליו משוך השיק על מנת לזרז את 

, אלא אם כן סקיםתוך חמישה ימי עהליך קבלת האישור(. בכל מקרה אחר על הבנק למסור ללקוח אישור סילוק 

 

user
Text Box



 

 . ימי עסקים 61 –נפרעה ההלוואה באמצעות שיק במטבע חוץ, שאז יוארך מועד זה ל 

 על כך. אישור בכתב לאחר פירעון ההלוואה )מלא או חלקי(, על הבנק למסור ללווה 

, בין לאחר פירעון מוקדם, מלא או חלקי, שבעקבותיו הבנק אינו דורש עוד פוליסת ביטוח, יצוין באישור הנ"ל

 היתר, כי לנוכח פירעון ההלוואה ניתן, מבחינת הבנק, לבטל את סעיף השעבוד לטובתו בפוליסה. 

   ביטול השעבוד לאחר פירעון מלא של ההלוואה  

 

לאחר פירעון מלא של הלוואה לדיור, שלהבטחתה שיעבד הלווה את דירת מגוריו או כל נכס אחר, על הבנק 

 לפעול לביטול השעבוד/ים כדלקמן: 

יום מיום הפירעון, הודעה על מחיקת  06כאשר מדובר במשכנתה או במשכון רשום, על הבנק להגיש בתוך 

בבנק למשכנתאות )להבדיל מבנק מסחרי(, הבנק רשאי להגיש את  השעבוד למי שאצלו הוא נרשם. אם מדובר

 יום מיום הפירעון.  06ההודעה האמורה בתוך 

כל הליך ביטול השעבוד במהלך התקופה הנ"ל מבוצע על ידי הבנק, וההוצאות הכרוכות בכך חלות עליו בלבד. 

ה לקבלת מסמכי ביטול השעבוד אולם באפשרותכם לפעול למחיקת השעבוד בתקופה קצרה יותר, על ידי דריש

 מהבנק לידיכם. במקרה זה הטרחה וההוצאות הכרוכות בביטול השעבוד יחולו עליכם. 

 

   שינוי תנאי הלוואה או מיחזור הלוואה  

 

 הסיבות האפשריות לשינוי תנאי ההלוואה ושיפורם עשויות להיות:

 שינוי בתנאי הריבית בשוק ואפשרות להשיג הלוואה בתנאים נוחים יותר; • 

שינוי ביכולת הפירעון של הלווה במהלך תקופת ההלוואה; לווה שמתקשה בהחזרים עשוי לבקש להקטין את  • 

 התשלום החודשי. 

זה יש לציין תחילה, כי מאחר שהצדדים חתמו על הסכם הלוואה לתקופה קצובה, הבנק אינו מחויב בעניין 

להיענות בחיוב לבקשת לווה לשנות את תנאי ההלוואה, והדבר נתון, ככלל, לשיקול דעתו העסקי. עם זאת, על 

פירעון מוקדם של ין הבנק לאפשר בכל מקרה פירעון של ההלוואה אם הלווה רוצה זאת.)ראו לעיל הפרק בעני

 .(ההלוואה

 שינוי תנאי ההלוואה אפשרי בכמה דרכים:

מפורטים השינויים שבוצעו בהלוואה )שיעור הריבית, תקופת  , שבוחתימה על נספח להסכם ההלוואה הקיים • 

 ההלוואה וכיו"ב( ותשלום עמלה בשיעור הקבוע בתעריפון העמלות של הבנק. 

 נציין, כי אפשרות לשינוי תנאי הלוואה בדרך זו אינה נתונה בכל הבנקים. 

הלוואה חדשה באותו בנק, אשר  פירעון הלוואה קיימת באמצעות העמדת –( מיחזור ההלוואה )באותו בנק • 

בה מתבטאים כל השינויים שהוסכם עליהם. אפשרות זו עשויה להיות כרוכה בתשלום עמלת פירעון מוקדם 

 . 2662 -בהתאם לנסיבות( בהתאם לצו הבנקאות )עמלות פירעון מוקדם(, התשס"ב  –)מלא או חלקי 

ושינוי תנאי ההלוואה בדרך זו כמוהו כקבלת  בקשה למיחזור ההלוואה כמוה כבקשה להלוואה חדשה. הואיל

 הלוואה חדשה, נדרש הלווה לעתים: 

 לחתום מחדש על כל מסמכי ההלוואה; •   

 לבקש גם את הערבים לחתום מחדש על מסמכי ההלוואה;  •   

 לרשום מחדש את הבטוחות; •   

 להמציא כל מסמך נוסף הנדרש על ידי הבנק.  •   

 

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/publ_inq/pniyot.php?tb_max=no&cbo_nose=8&div_block=block#RAMA_r2_8_5
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/publ_inq/pniyot.php?tb_max=no&cbo_nose=8&div_block=block#RAMA_r2_8_5
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/publ_inq/pniyot.php?tb_max=no&cbo_nose=8&div_block=block#RAMA_r2_8_5


 

ללווה עומדת תמיד האפשרות לשנות את תנאי ההלוואה הקיימת  –ה )באמצעות בנק אחר( מיחזור הלווא • 

באמצעות פירעונה על ידי הלוואה מבנק אחר. ככלל, מיחזור בדרך זו נעשה למטרת שיפור תנאי ההלוואה 

 הקיימת )לדוגמה, לשם הורדת שיעור הריבית של ההלוואה(. 

לעתים, בעלויות נלוות. חלקן נגבות על ידי הבנק שבו נפרעת  העברת הלוואה לדיור לבנק אחר כרוכה, 

ההלוואה הקודמת )כגון עמלת פירעון מוקדם(, וחלקן נגבות על ידי הבנק המעמיד את ההלוואה החדשה 

 לצורך פירעון ההלוואה הקודמת )עמלת פתיחת תיק, אגרת רישום משכון וכיו"ב(. 

 המלצה: 

ה את כל העלויות שיהיו כרוכות בו לשם בחינת הכדאיות הכלכלית של שינוי הקפידו לברר לפני מיחזור ההלווא

 תנאי ההלוואה בדרך זו. 
 

   הסכמה לשעבוד נוסף  

   הסבר כללי  

 

לעיתים מתעורר הצורך לשעבד את הנכס שעבוד נוסף )בדרך כלל כדי לנצלו כבטוחה לצורך קבלת אשראי 

 נוסף(.

 לשעבוד הנוסף עשויות להיות שתי דרגות:

שני בעלי השעבוד הם שווי זכויות בנכס. הסכמה לשעבוד נוסף בדרגה ראשונה נקראת גם  -דרגה ראשונה 

 "פרי פסו";

• 

 • זכויותיו של בעל השעבוד בדרגה שנייה בנכס משניות לזכויותיו של בעל השעבוד הראשון. -דרגה שנייה 
 

 

   אשראי נוסף בבנק אחר הסכמה לשעבוד נוסף בנסיבות של קבלת  

 

כאשר לווה קיבל הלוואה לדיור מבנק אחד )בנק א'( וכעת הוא זקוק לכספים נוספים )למשל לצורך שיפוצים או 

מחויב ללוות את הכספים הנוספים מאותו בנק א'; באפשרותו לפנות לבנק  השלמת בנייה עצמית(, הוא אינו

אחר )בנק ב'( לצורך השלמת המימון הדרוש לו. בנק ב' עשוי לדרוש בטוחה כתנאי להעמדת ההלוואה. לעתים 

לא עומד לרשות הלווה אלא נכס אחד, ועליו לשעבדו לטובת בנק ב' בשעבוד נוסף. הלווה נדרש להמציא את 

 תו של בנק א' לשעבוד הנוסף )בדרגה ראשונה או שנייה(.הסכמ

לשם כך מצייד בנק ב' את הלווה בטופס בקשה להסכמה לשעבוד נוסף, אשר עליו להביא לאישורו של בנק א'; 

 זה יחליט אם להסכים לאחר סיום הבדיקות הכרוכות בכך:

ם לאשר אותה אם לאו, נתונה החלטת הבנק א –בדרגת ראשונה אם הבקשה היא להסכמה לשעבוד נוסף 

 לשיקול דעתו הבלעדי, והיא צריכה להינתן ללווה בתוך זמן סביר.

• 

א' לנהלים למתן הלוואות לדיור אוסר על 48סעיף  –בדרגה שנייה אם הבקשה היא להסכמה לשעבוד נוסף 

לטובת גורם  תאגיד בנקאי לסרב סירוב בלתי סביר לבקשת לווה למתן הסכמתו לשעבוד נכס בדרגה שנייה

, למעט בהליך של פירעון מלוא הלוואה תוך שבעה ימיםאחר. אישור כאמור הבנק חייב למסור ללווה 

תוך שלושה ימי באמצעות הלוואה מבנק אחר או מכל גורם פיננסי אחר, שאז על הבנק למסור ללקוח 

לנוסח שצורף  , אישור על כך שלאחר הפירעון המלא יסיר הבנק את השעבוד על הנכס בהתאםעסקים

 ואשר כותרתו "מכתב כוונות".  להוראה בתוספת השלישית,

• 

 

 

   הסכמה לשעבוד נוסף בנסיבות של מחזור ההלוואה  

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/nihul_takin/451.pdf
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/nihul_takin/451.pdf


 

 

כאשר ההלוואה בבנק ב' מיועדת לסילוק מלא או חלקי של הלוואה בבנק א' )"מיחזור הלוואה"(, הלווה נדרש, 

בדרך כלל, לשעבד את הנכס שכבר משועבד לטובת בנק א'. לפיכך עליו להמציא לבנק ב' את הסכמת בנק א' 

 קיומו של השעבוד הנוסף )פרי פסו או דרגה שנייה( על הנכס, כמוסבר לעיל.ל

אין הצדקה לדרישה של בנק ב' לשעבוד בדרגה ראשונה, והבנק  -של כל ההלוואות בבנק א' במיחזור מלא 

תוך שלושה ימי יוכל להסתפק בשעבוד בדרגה שנייה בלבד. במקרה זה הסכמת בנק א' לשעבוד תינתן 

 ד הגשת הבקשה.ממוע עסקים

• 

 • בנק ב' רשאי לדרוש שעבוד בדרגה ראשונה או שנייה.  –של ההלוואה בבנק א' במיחזור חלקי 
 

 

   גרירת הלוואה  

 

נהלים למתן הלוואות לדיור, בנק לא יסרב לבקשת לווה לשעבד נכס חלופי במקום הנכס הממושכן על פי ה

להבטחת ההלוואה )גרירת הלוואה( ולא יתנה את הגרירה בשינוי תנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות 

 סבירות, שיובאו לידיעת הלווה. 

 דוגמאות לסירוב "מסיבות סבירות":

 יקדונות צד שלישי ועל פי תנאיו )אלא אם כן קיבל הלווה את אישורו של המפקיד(.הלוואה שניתנה מפ • 

 ערך הביטחונות החדשים המוצעים על ידי הלווה נמוך מן המקובל בבנק באותו מועד לגבי מתן הלוואות. • 

טרם במקרים שבהם לא ניתן לגרור את ההלוואה לנכס אחר )לדוגמה: מכרתם דירה ששועבדה לטובת הבנק ו

רכשתם דירה חלופית(, עשוי הבנק לאשר המצאת בטוחה חלופית אחרת שוות ערך )ערבות בנקאית, פיקדון 

 משועבד וכיו"ב(. 

 המלצה: 

מאחר שאישור הבנק לביצוע הגרירה לנכס אחר או להמצאת בטוחה חלופית נתון, בנסיבות מסוימות, לשיקול 

לפני תחילתם של הליכים אלה, את האפשרויות העומדות  דעת הבנק וכפוף לנהליו באותה עת, מומלץ לברר,

בפני הלווה ואת השלכותיהן )סוג הבטוחה החלופית המוסכמת על הבנק, תשלום עמלות, תקופת תוקף האישור 

 וכיו"ב(. 
 

 

   פיגורים בהחזר ההלוואה  

   פיגורים בהחזר ההלוואה עלולים לגרום נזק  

 

לום החיוב החודשי, חושף את הלווה לחיובים שונים, שמקורם היווצרות חוב פיגורים בהלוואה, עקב אי תש

עמלות בגין משלוח מכתבים ללווה ולערבים המודיעים על אי כיבוד  -בעמלות שונות המוטלות עליו בנסיבות אלה

 הוראת הקבע, הודעות על קיומו של חוב פיגורים, התראות לפני הליכים משפטיים וכיו"ב. 

עלול לתפוח כתוצאה מהוצאות הכרוכות בנקיטת הליכים משפטיים נגד הלווה על ידי יתירה מכך, חוב הפיגורים 

הבנק )שכר טרחת עו"ד, אגרת פתיחת תיק הוצאה לפועל, וכיו"ב(, אשר עלולים להביא, בהתקיים התנאים 

 הקבועים לכך בחוק, אף למימוש השעבוד על הנכס ופינוי הלווה מהדירה. 

 

   ימנע מפיגורים בהחזר ההלוואה?איך לה  

 

אנו מציעים מספר הצעות בשל ההשלכות הכלכליות והמשפטיות, הכרוכות באי עמידה בתשלומי ההלוואה, 

 פיגורים בהלוואה, ולהתמודדות עם מצבים כאלה, לאחר שנוצרו:  למניעת מצבים של היווצרות חוב

בדרך כלל ההלוואה נפרעת באמצעות חיוב חשבון העו"ש של הלווה בבנק המסחרי שבו מתנהל חשבונו. חיוב 

זה מתבצע על פי הרשאה מיוחדת שנתן הלווה לבנק למשכנתאות לחייב את חשבונו בבנק המסחרי בתשלומי 

 



 

הרשאה לחיוב חשבון"(. יש לעקוב אחר הפעולות בחשבון העו"ש כדי לוודא שהחיובים החזר ההלוואה )"

 נפרעים כסדרם.

 דוגמאות לסיבות אפשריות של החזר חיובים בחשבון העו"ש:

 • העדר כיסוי מספיק בחשבון העו"ש לתשלום;

 • הטלת עיקול על החשבון;

יכוב בהליך הטכני של הקמת ההרשאה לחיוב לעתים, בעת מתן ההלוואה או מעבר מבנק לבנק, קיים ע

 חשבון בבנק המסחרי.

• 

אנו ממליצים לעקוב אחר הפעולות במצבים אלה ואחרים עלול להיווצר פיגור, אף שהלווה לא בהכרח מודע לו. 

אם גיליתם שהחיוב החודשי להחזר המשכנתה לא נפרע מסיבה בחשבון עו"ש באמצעות דפי החשבון. 

כמו כן עקבו ים לפנות במהרה לבנק למשכנתאות כדי לשלם את התשלום בדרך אחרת. כלשהי, אנו ממליצ

 אחר ההודעות הנשלחות אליכם על ידי הבנק.

אחת לשנה מחויב הבנק לשלוח ללווה שנטל הלוואה לדיור, לתקופה העולה על שנה, מצב חשבון שנתי שבו, 

מועדיהם, וכן סכומי פיגור בהלוואה. גם  בין היתר, מפורטים כל התשלומים שהתקבלו בשנה החולפת על

אנו ממליצים לקרוא בעיון את במהלך השנה הבנק שולח הודעות הכוללות מידע על פיגורים בהלוואה. 

 ההודעות ששולח הבנק.

כדי שתוכלו לעקוב אחר מצב ההלוואה, לרבות אחר קיומו של חוב הקפידו לעדכן את כתובתכם בבנק! 

י כתובת המגורים המעודכנת שלכם רשומה בבנק. החובה לעדכון כתובת המגורים פיגורים, עליכם לוודא כ

 מוטלת על הלווה.

אם אתם צופים קושי זמני במצבכם הכלכלי או בעיה אחרת שעלולה הקדימו להודיע לבנק על כל בעיה צפויה! 

כים האפשריות הקדימו להודיע על כך לבנק ולהתייעץ איתו לגבי הדר –למנוע תשלום של ההחזר במועד 

 להתמודד עם הבעיה.

 חלק מהדרכים האפשריות להתמודדות עם הבעיה הן:

 הקפאה זמנית של תשלום ההחזרים )פתרון הנתון לשיקול דעתו של הבנק ועלול להיות כרוך בהוצאות(;

 הגדלה זמנית של מסגרת האשראי בבנק המסחרי או קבלת הלוואה ממנו;

 פירעון חוב הפיגורים שייווצר.השגת הסדר אחר עם הבנק לגבי 

 ניתן לפרוע את ההלוואה לא רק בהרשאה לחיוב חשבון!

אם נקלעתם לקושי כלשהו בחשבון העו"ש שלכם )העדר כיסוי, הטלת עיקול וכיו"ב(, אתם יכולים להחזיר את 

 152הוראת ניהול בנקאי תקין מס' תשלומי המשכנתה גם בדרכים אחרות )תשלום במזומן, או בשוברים(. 

 אוסרת על הבנק לסרב לקבל פירעון של הלוואה בדרכים מסוג זה. "נהלים בנושא הלוואות"
 

   מה לעשות עם היווצרות הפיגורים?  

 

אם בכל זאת נקלעתם לחוב פיגורים, ואין באפשרותכם לפרוע אותו מייד, המלצתנו היא להקדים ולפנות לבנק 

 כדי להסדיר את החוב.

 דוגמאות: באפשרות הלווה לפנות לבנק במספר בקשות שונות. להלן מספר

 •השגת הסדר עם הבנק )פריסת חוב הפיגורים למספר תשלומים שבהם יכול הלווה לעמוד, דחיית תשלומים 
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 וכיו"ב(.

 • הקטנת החיוב החודשי בדרך של הארכת תקופת ההלוואה.

לא בכל בנק נתונות האפשרויות הנ"ל, ובכל מקרה, ההחלטה אם לאשר בקשות מסוג זה נתונה לשיקול דעתו 

ל הבנק. את הבקשות יש להפנות ישירות ליחידה לפניות הציבור של הבנק שהעמיד את ההלוואה או לסניף ש

 הבנק בו נלקחה ההלוואה.

טרם הגשת בקשה העוסקת בחוב הפיגורים, על הלווה לברר היטב את ההשלכות הכרוכות בכל אחת 

ודשי בדרך של הארכת תקופת מהאפשרויות שמציג לו הבנק. כך, לדוגמה, לעתים, הקטנת החיוב הח

ההלוואה )אופציה ב'(, כרוכה בדרישה מצד הבנק לחתום על הסכם הלוואה חדש, לקבל הסכמה מחודשת של 

 הערבים להארכת תקופת ההלוואה, לשלם עמלה וכיו"ב.

בנסיבות שבהן אחת מההלוואות שהועמדה לכם מורכבת מכספי זכאות, באפשרותכם לפנות ל"ועדה 

הוקמה מכוח חוק ההגנה על נוטלי הלוואות לדיור, ואשר בוחנת בקשות להקלה בפירעון תשלומי המיוחדת", ש

החזר המשכנתה בהתבסס על מצבו הכלכלי של הלווה. הרכב הוועדה המיוחדת הוא: נציג הבנק שדרכו 

 ניתנה ההלוואה, נציג משרד הבינוי והשיכון ונציג משרד האוצר.

"הוועדה המיוחדת" תוכלו להגיש ערר על החלטתה עד למועד הקבוע  אם בקשתכם נדחתה על ידי החלטת

לכך בחוק. לשם קבלת פרטים נוספים על הוועדה המיוחדת ניתן לפנות ישירות לבנק שהעמיד את ההלוואה 

 או ליחידה לפניות הציבור במשרד הבנוי והשיכון.
 

 




