
תדריך ללווים בנושא קבלת הלוואה
לווים נכבדים,

המסמכיםההלוואה,קבלתלשלביהנוגעיםפרטיםלידיעתכםמביאיםאנוההלוואה,קבלתתהליךאתעליכםלהקלשנועדואלוהסברבדפי
הדרושים לקבלתה ותנאי החזר ההלוואה.

הבנק מבצע הלוואות מסוגים שונים:1.

הלוואות מכספי הבנקא.
לצורך רכישה, בנייה, נדל"ן ושיפוצו וכנגד שיעבוד נכס מגורים קיים לכל מטרה.הלוואות

הלוואות לזכאי משרד הבינוי והשיכוןב.
הלוואתלקבלתהבסיסיהתנאיוהשיכון.הבינוימשרדלהנחיותבהתאםניתנותוהןמכוונות""הלוואותנקראותאלוהלוואות

סכוםגובהאתהקובעיםוהםללווים,שנקבעווהניקודהסיווגמצויןשבהוהשיכוןהבינויממשרדזכאותתעודתהינוזכאות
יעמידבבנק,המקובליםבקריטריוניםוהעומדלכךהזכאילווהלכלוהשיכון,הבינוימשרדלהוראותבכפוףזכאים.להההלוואה

הבנק, ממקורותיו ועל אחריותו, הלוואה נוספת, מעבר להלוואת הזכאות שהעניק לו, בשיעור של עד 10% מערך הדירה.
הבנק מטפל בהנפקת תעודת זכאות ולשם קבלתה יש להגיש בקשה. בגין פעולה זו תגבה עמלה בהתאם ללוח העמלות של הבנק.

בבואכם להגיש בקשה לקבלת תעודת זכאות עליכם להצטייד במסמכים הבאים:-

אם הנכם חסרי דירה

כולל הספחתעודת זהות-

תעודת נישואין או אישור רישום ברבנות-

אישור מקצין העיר על שירות צבאי-

פרטי אחים ואחיות (מספר מלא של תעודת-
זהות, שנת לידה וכתובת)

אם הנכם בעלי דירה

כולל הספחתעודת זהות-

תעודת נישואין או אישור רישום ברבנות-

אישור מקצין העיר על שירות צבאי-

או חוזה רכישתחוזה של דירה בבעלותכם-
הדירה שבבעלותכם.

הורים לילדים - בשני המקרים הנ"ל, אם הילדים אינם רשומים בתעודת הזהות שלכם יש לצרף גם את תעודת הלידה שלהם.
ש"ח.____________עלות הנפקת תעודת זכאות כיום הינה סך -

1תאור כללי של ההלוואות המוצעות ע"י הבנק:

הלוואות בריבית קבועה צמודה למדד

שיטת החזרתיאור

שפיצר / קרן שווה

תקופה (בחודשים)

48-360

6-60בוליט

48-360שפיצרמשתנה כל שנה / משתנה כל שנתייםהלוואות בריבית משתנה צמודה למדד

120-360שפיצרמשתנה כל חמש שנים

12-48בוליטמשתנה כל שנה

48-360שפיצר / קרן שווההלוואות בריבית קבועה לא צמודה למדד

12-60בוליט

48-360קרן שווה / שפיצרהלוואות לא צמודות על בסיס הפריים

6-60בוליט

48-360שפיצרמשתנה כל שנההלוואות בריבית משתנה לא צמודות למדד

120-360שפיצרמשתנה כל חמש שנים

48-360קרן שווה / שפיצרדולר/אירוהלוואות מט"ח (הנקבע בהתייחס למטבע

6-48בוליטההלוואה) על בסיס הליבור

אישור עקרוני והמצאת המסמכים לצורך הכנת תיק ההלוואה2.

או-Ý3200ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור עקרוני לקבלת הלוואה באמצעות שירות טלפוני ב"לאומי ישיר למשכנתאות": בטלפון
.www.blms.co.ilבכתובתנו באינטרנט

אתולמסוראליכםשתופננההשאלותכלעללהשיבעליכםיהיהכךולצורךהבנק,נציגבאמצעותתוגשעקרוניאישורלקבלתבקשתכם
כל הפרטים הנדרשים, ולרבות מסמכים שונים אם אלו יידרשו בשלב זה.

והבטוחותהמסמכיםכלבהמצאתמותנהההלוואהומתןבלבד,עקרוניבאישורמדוברכאמור,להלוואהעקרוניאישורשתקבלוככל
כפי שידרוש הבנק, עמידה בקריטריונים של הבנק, וכן בחתימה על מלוא המסמכים והחוזים הנדרשים, בהתאם לנוסח שידרוש הבנק.

כפיהמסמכיםאתלהמציאתידרשובההבנק,נציגעםפגישהלכםתתואםהלוואה,לקבלתלבקשההעקרוניהאישורמתןלאחר
הנכס,שללמצבוביחסהצהרותיכםעלומתבססתסגורהרשימהאינהכאמור,תידרשולההמסמכיםרשימתהבנק.ע"ילכםשימסרו

בדיקתלאחרלצורךבהתאםנוספיםאישוריםו/אומסמכיםהצגתלדרושרשאייהיההבנקוכיוצב'.לגביוהרישומיםניהולאופן
המסמכים והמידע שמסרתם ו/או תמסרו.

ערבים3.

אתהבנקלנציגלמסורעליכםיהאערב/ים,שלערבותלהמציאיותר,מאוחרבשלבאוההלוואהלבקשתהעקרוניבאישורתידרשו,אם
פירוטותדפיסיבנקחשבוןדפיהכנסות,אישורירק,לאאךולרבותהנדרשים,והמסמכיםהאישוריםכלאתולצרףהערביםפרטי

הלוואות מחשבונות הערבים.

הערכת שמאי4.

הנכס.שוויהערכתביצועלצורךהםמלאחדלפנותעליכםויהיהמקרקעיןשמאישלרשימהתקבלושמאי,הערכתלהמציאתידרשואם
תעריף השמאות מופיע בטופס רשימת השמאים שתקבלו, ועליכם לשלם את דמי השמאות ישירות לשמאי.

אישור ההלוואות ותנאיהן הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק, הבנק רשאי לשנות ו/או להפסיק  את סוגי ההלוואות המוצעות כנ"ל בכל עת.1
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נסח טאבו/אישורי זכויות עדכני5.

המשכנתמהחברהו/אוישראלמקרקעיממנהלבנכסזכויותאישורו/אוהמקרקעין)רישוםלשכת(מאתטאבונסחלבנקלהציגעליכם
הספציפילנכסביחסהרישומיםמתנהליםבוהמתאיםלמשרדלפנותעליכםיהיהכך,לצורךלנכס.בהתייחסהרישומיםאתהמנהלת

הרכישה.בחוזהוכן(ארנונה)העירייהמיסיבחשבוןלהסתייעתוכלואלופרטיםלקבלתתת-חלקה.חלקה,גוש,הנכס:בפרטיולהצטייד
לתשומת ליבכם, בגין קבלת אישור זכויות ו/או נסח טאבו יהיה עליכם לשלם אגרה למנפיק האישור ו/או הנסח.

רישום בטחונות6.

המשמשיםהנכס/יםבגיןהבנקלטובתהעניין,לפיאזהרה,הערתאומשכנתאלרישוםלדאוגעליכםהנדרשיםמהמסמכיםכחלק
ושישמשוהשיעבודאתשיצרלמסמךהמצורףהמקרקעיןרישוםמלשכתמאושרנסחלבנקלהמציאמכןולאחרלהלוואה,כבטוחה

לדאוגעליכםיהיההמקרקעיןרישוםבלשכתרשומהאינההקרקעאםלטובתנו.אזהרההערתאוהמשכנתאשללרישומההוכחה
שנקבל התחייבות מנהל מקרקעי ישראל ו/או התחייבות החברה המשכנת ו/או התחייבות עורך דין, כפי שיידרש על ידי הבנק.

שיידרשכפיהמשכונות,רשםאצלהנכסמוכרישלו/אושלכםהחוזיותהזכויותעלהבנקלטובתמשכוןלרשוםעליכםיהיהלנ"לבנוסף
על ידי הבנק. בגין רישום כל הבטוחות כאמור יהיה עליכם לשלם אגרות שונות לרשויות/לחברות השונות, לפי העניין.

בטוחה בהתאם לחוק המכר (דירות)7.

דירות)רוכשישלהשקעות(הבטחת(דירות)המכרחוקעפ"יבטוחהלכםלהמציאהקבלןשמחובתהרימקבלן,דירהרכשתםאם
הבנקכיולוודאההלוואה,לסכוםהמקבילבסכוםהבטוחהשלקבלתהלוודאועליכם(דירות))המכר"חוקולהלן:(לעילהתשל"ה-1974

יקבל מסמך הסבה לטובתו של הבטוחה שקיבלתם כאמור, בנוסח שיאושר ע"י הבנק.
בגיןשהתמורההרי(דירות),המכרחוקחלעליהברכישהסגור,פיננסיליוויהסכםבאמצעותנעשההקבלןמימוןכאשרלחוק,בהתאם
המלווההבנקידיעלשיופקותשלום,שובריבאמצעותהנכסנשואהפרוייקטשלהפיננסיהליווילחשבוןלקבלן,תשולםהנכסרכישת

חשבוןמספראתלרוכשלאמתהפרוייקטאתפיננסיתהמלווהבנקאיתאגידמחוייבישראלבנקהוראותפיעלהפרוייקט.אתפיננסית
באתראוטלפונימענהבאמצעותהפיננסי,הליוויחשבוןמתנהלבוהבנקלסניףבפניהלרבותוזאתהפרוייקט,ושםהפיננסיהליווי

האינטרנט או בכל דרך אחרת כפי שנקבעה ו/או תיקבע בדין.

יפויי כח נוטריוני לטובת הבנק8.

אישורנוטריון.ידיעלכדיןיאומתואשרהבנקידיעלשיאושרבנוסחכחיפוייהבנקלטובתלהמציאעליכםיהיההצורך,במידת
הנוטריון כרוך בתשלום שישולם ישירות לנוטריון. תעריף התשלום יהיה בהתאם לקבוע בהוראות הדין.

ביטוחים9.

מבנה נכסביטוח

הבטוחותכאחתותקינותו,שלמותואתלהבטיחכדיוזאתלהלוואהכבטחוןהמשמשהנכסמבנהאתלבטחמהלוויםדורשהבנק
פוליסתהיאהנדרשתהפוליסההנכס.שועבדושלהבטחתןשהועמדוההלוואותכלשלהמלאלסילוקןעדוזאתלהלוואה,העיקריות

סעיףתכלולהפוליסהאחרים.טבעונזקיאדמהרעידתנזקינגדכיסויסעיףגםובכללםהבנקשידרושהסיכוניםכנגדמקיףביטוח
במסמכיכמפורטוהכלהבנק,בהסכמתאלאהפוליסהאתלבטליהיהניתןלאפיועלסעיףוכןיחידחוזרבלתיכמוטבהבנקאתהקובע
הבנק.

ביטוח חיים

פטירתשלשבמקרהכךיחיד,חוזרבלתימוטבהינוהבנקבהחייםביטוחבפוליסתהלוואתם,יתרתאתלבטחמהלוויםדורשהבנק
כמפורטוהכלמוקדם,פרעוןעמלתתשלוםלרבותהגיע,טרםפרעונהשזמןההלוואהיתרתאתלבנקתשלםהביטוחחברתהלווים,אחד

במסמכי הבנק.

ביטוח נכס וחיים - כללי

לביטוחסוכנותמעלותבאמצעותההלוואהלהבטחתהמשועבדהנכסמבנהביטוחאתו/אוהחייםביטוחאתלבצערשאיםהלווים
עימןהביטוחחברותאצל,3828Ýאו03-9209444בטלפון:הבנקשלהמלאהבבעלותוביטוחסוכנותשהינה"מעלות")(להלן:בע"מ

תהיה קשורה מעלות מעת לעת, או בכל חברת ביטוח בה יחפצו ובאמצעות כל סוכנות ביטוח שהיא.

הוראת קבע10.

בסניףחשבונכםלחיובהרשאהטופסעלגםלחתוםעליכםיהאההלוואה,העמדתעםבקשרלחתוםתידרשועליהםמהמסמכיםכחלק
חשבונכםאתלחייבשנוכלכדיהחתום,התחתוןהספחאתאלינוולהחזירחשבונכםמתנהלבוהבנקסניףאתולהחתיםהמסחרי,הבנק

יכללוהחודשייםהתשלומיםהשונים.במסמכיםמתחייביםאתםעליהםובתשלומיםחודש,מדיההלוואהבגיןהשוטפיםבתשלומים
תשלום על חשבון ריבית או קרן וריבית, הצמדה, הכל לפי תנאי ההלוואה.

ניתן לבחור אחד מבין שלושה מועדי פרעון: 1, 10, או 15 לחודש.1.

התשלומים החודשיים ע"ח הלוואות צמודות למדד - יחושבו עפ"י שינוי במדד המחירים לצרכן.2.

התשלומים ע"ח הלוואות מט"ח שישולמו באמצעות הוראת קבע - יחושבו עפ"י שער המט"ח (עפ"י מטבע ההלוואה) הידוע בבוקר3.
היום הקודם למועד הפרעון (כהגדרת המונח בחוזה ההלוואה אשר יחתם על ידכם) והריבית תעודכן עפ"י שיעור הליבור בחודשים

פברואר ואוגוסט מדי שנה.

אם התשלום החודשי ע"ח ההלוואה נעשה בשקלים באמצעות אחד מסניפי הבנק, יחשב כמועד פרעון התאריך של ה- 1 לחודש, או
ה- 10 או ה- 15 לחודש, לפי הענין, ואם התשלום החודשי יעשה באמצעות מוסד בנקאי אחר (שאינו בנק לאומי לישראל), יחשב

כמועד פרעון התאריך בו הבנק זוכה למעשה בגין אותו תשלום.

תשלומים ע"ח הלוואות על בסיס הפריים / הלוואות צמודות בריבית משתנה / הלוואות לא צמודות בריבית משתנה, יעודכנו על-פי4.
השינוי בשיעור העוגן/הפריים/עוגן מק"מ לשנה/ עוגן תשואות אג"ח ממשלתיות במגזר הלא צמוד, כאמור בחוזי ההלוואות.

העומד במועד,לעתמלבד המרכיבים הנ"ל, יכללו התשלומים החודשיים דמי ניהול בסך הקבוע בלוח העמלות של הבנק מעת
₪.______________חתימת מסמך זה ע"ס

בנוסף לאמור לעיל ולעמלות המפורטות בתדריך זה, ישנן עמלות נוספות הקשורות לביצוע ולניהול ההלוואה, ואשר יחייבו, לפי
העניין, במסגרת התשלומים החודשיים כאמור, ובין היתר תשלום עבור פתיחת תיק - טיפול באשראי ובטחונות והוצאות חד

פעמיות אחרות כמפורט בלוח העמלות של הבנק.
לידיעתכם, כי לוח העמלות מוצג בכל סניף של הבנק, וכן מצ"ב לתדריך זה לוח העמלות המצומצם וכן פירוט ההוצאות לצד שלישי.

אישור תיק ההלוואה והחתימה על המסמכים11.

ההלוואהחוזהעללחתוםונדרשו)(במידהלהלוואההערביםועלעליכםיהאהדרושים,המסמכיםמלואלבנקידכםעלשיומצאולאחר
ועל נספחיו.
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שחרור כספי ההלוואה12.

הנדרשיםהקריטריוניםבכלועמידההבנק,ידיעלהנדרשיםהמסמכיםכלעלוחתימההאשראיומסגרתהבטחונותמלואהעמדתלאחר
מיפחתושלאבסכומיםשתחפצו,עתבכלהאשראי,מסגרתתקופתובמהלךהאשראימסגרתבגבולהלוואותלשחררניתןהבנק,ידיעל

ובהתאם לקריטריונים של הבנק.שיםהדרו- 50,000 ש"ח בכל פעם ובכפוף לחתימה על המסמכים
רכישתשלבמקרההבנק.אישורלכךשהתקבלובתנאיהעניין,לפיהבנק,לחשבוןבזיכויאובנקאיבשיקייעשהההלוואהכספישחרור

שנקבלבכתבהוראותעפ"יו/אוההלוואהנלקחהלשמההמטרהפיעלאחריםובמקריםהנכסמוכרילפקודתייעשההתשלום-נכס
מהלווים, ובתנאי שהתקבל לכך אישור הבנק.

כרטיס מידע13.

הנכם רשאים לקבל כרטיס מידע, באמצעותו תוכלו להפיק דפי מידע בקשר עם הלוואותיכם בבנק. אם הנכם מעוניינים לקבל כרטיס
או לאחת מנציגותנו.___________למוקד שירות הלקוחות בטלפוןפנותלמידע כאמור, עליכם

המתנהלבחשבוןהבנקידיעלשהונפקמידעכרטיסו/אומזומניםלמשיכתכרטיסו/אואשראיכרטיסשברשותםלוויםלידיעתכם,
צורךללאהבנק,ע"ילהםושהועמדוחשבוןבאותומחוייביםבגינםשהתשלומיםההלוואותכלעלמידעבאמצעותולקבליכוליםבבנק,

גישהלהםישאשרבבנקהמתנהלחשבוןלהםללוויםוזאתהאינטרנט,באמצעותגםקיימתכאמורלמידעגישהנוסף.מידעבכרטיס
אליו באמצעות האינטרנט.

פרעון מוקדם14.

לתדריך זה מצורף כחלק בלתי נפרד ממנו דף הסבר מפורט בנושא תנאי ושיעורי עמלת הפרעון המוקדם.

דוגמאות של לוחות תשלומים15.

מתאיםהתשלומיםלוחשנים.ומספרשוניםריביתשיעורילפיוריביתקרןע"חחודשייםהחזריםמופיעיםבותשלומיםלוחפירוטלהלן
להלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן והסכומים המופיעים בו יתעדכנו מדי חודש עפ"י עלית המדד.

סניפנו בכל רחבי הארץ עומדים תמיד לשרותכם לצורך מתן הסברים נוספים.

הלווים:

שם + חתימהתאריךשם + חתימהתאריךשם + חתימהתאריך

החזר חודשי (קרן + ריבית) על הלוואה בסך 10,000 ש"ח
על פי לוח שפיצר

(ללא הצמדה ו/או נתוני חיוב בגין נלווים, כגון: ביטוח)

החזר חודשי (קרן + ריבית) על הלוואה בסך 10,000 ש"ח
במסלול של קרן שווה

(ללא הצמדה ו/או נתוני חיוב בגין נלווים, כגון: ביטוח)
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120
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60

שנים
חודשים

אחוז ריבית

ריבית 5.00%ריבית 3.00%
סכום

ההלוואה
ויתרת הקרן

מספר
תשלומים

תשלום
מספר

סילוק
קרן (1)

ע"ח
ריבית
(2 א')

תשלום
חודשי

א')2+1(

ע"ח
ריבית
(2 ב')

תשלום
חודשי

ב')2+1(

27.7833.3341.6755.5683.33166.670.00%10,000.00120183.3325.00108.3341.67125.00

32.1737.6945.9959.8587.61170.941.00%8,083.411202483.3320.21103.5433.68117.01

36.9642.3950.5964.3592.01175.282.00%83.7312012083.330.2183.540.3584.08

42.1647.4255.4669.0696.56179.693.00%10,000.00240141.6725.0066.6741.6783.34

47.7452.7860.6073.97101.25184.714.00%9,041.592402441.6722.6064.2737.6779.34

53.6858.4666.0079.08106.07188.715.00%40.8724024041.670.1041.770.1741.84
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