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 3001:  מבחן מספר
  הכנה למבחני התאחדות יועצי המשכנתא

  
  :שאלות אמריקאיות –חלק א 
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    :משכנתא הפוכה .1

  
 לקיחת ההלוואה מצריכה מהלווים הכנסה מוצהרת מינימאלית. א
 יכול לקבל משכנתא הפוכה ללא תנאי מקדים 60כל אדם מעל גיל . ב
 . אין צורך בהצגת הכנסה, נכס תקין ברמה התכנונית והמשפטית, התנהלות תקינה לבנקים ולרשויות, +60גילאי . ג
  .אין הגבלת סכום במשכנתא הפוכה. ד
 

מה גובה המשכנתא . 'מ 1.95וק ושווי ש' מ 1.65העלות החוזית . משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס במחיר למשתכן .2
  ?יאשר במקרה זהמאלי שהבנק המקסי

  'מ 1.5 .א
  'מ 2.2. ב
  'מ 1.35. ג
  'מ 1.8. ד
  

 ?כיצד הבנק מתייחס להכנסה, לווה נוסף .3
  .בדיוק כמו לווה ראשי, מההכנסה 100%. א
 מההכנסה נטו בכל מקרה 50%. ב
 שנים 1.5מההכנסה ברוטו לאחר קיזוז התחייבויות לתקופה של מעל  50%. ג
 שנים 1.5התחייבויות לתקופה של מעל מההכנסה נטו לאחר קיזוז  50%. ד
 

  38א "תמ –סמנו את התשובה הנכונה  .4
 .לעולם לא נחתום חוזה מול הקבלן ללא קבלת אישור עקרוני מהבנק או חברות ביטוח רלוונטיות ספציפי ביחס לדירה אותה נרצה לרכוש. א
 תנאי התשלום צריכים להיות בכפוף להגדרות הגוף המממן. ב
 עסקאות שלא ניתן לקבל משכנתא , 38א "תמ. ג
 לא חובה לבצע ביטוח חיים ומבנה בעסקאות אלו. ד
  

 ?קובעים את הריבית שהלקוח יקבל בבנקים השונים במסלולים השוניםהמה הקריטריונים  .5
 היסטורית אשראי. א
 תקופת הלוואה. ב
 תמהיל נבחר. ג
 מדיניות הבנקים ברמת מרווחים. ד
 נכונותכל התשובות . ה
  

 :באילו מקרים הבנק יכול לדרוש לבצע שמאות, משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש דירה מקבלן .6
 ! נקודה –רכישה מקבלן אין צורך בביצוע שמאות . א
 .חברת ביטוח: המלווה הינו מוסד פיננסי אחר לדוגמא, כאשר אין בנק מלווה לעסקה. ב
   .בחרנו אינו הבנק המלווה לעסקהכאשר הבנק אותו , עסקאות מחיר למשתכן  ג
  בנק שמלווה את העסקה תמיד ידרוש לבצע שמאות כי הוא רוצה לבטח עצמו ברמת הבטוחה.ד
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 ?מהו המסלול ומהי הריבית הנוכחית של זכאי משרד הבינוי והשיכון .7

 שנים וללא עמלות פירעון 30לתקופה של ,  קבועה, צמוד מדד 4%. א
 שנים וללא עמלות פירעון 30ל  ,משתנה, לא צמוד למדד 3%. ב
 שנים ללא עמלות פירעון 10ל , קבועה, צמוד מדד 2.5%. ג
  ככל שתקופת ההלוואה תתקצר תקטןהריבית , שנים 30, קבועה, צמוד מדד 3%. ד
  

המימון המקסימאלי מה . לטובת העניין קיבלו היתרים. ברשותם דירה נוספת להשקעה. משפחת משכנתא מעוניינת לבצע הרחבה של נכס קיים .8
  ?שניתן לקבל

 
 62.5%. א
 75%. ב
 50%. ג
  60%. ד
  

 . ₪ 1,000,000משכנתא נדרשת . 1,450,000לרכוש נכס להשקעה בשווי של  משפחת משכנתא מעוניינת .9
 68%הקצאת ההון תהיה . א
 50%הקצאת ההון תהיה . ב
 35%הקצאת ההון תהיה . ג
  60%הקצאת ההון תהיה . ד
  

  ?מה זה אומר. ₪ 500,000ערך כינון עמד על רמה של , לבנקמשאי הנפיק דוח  .10
 
  מגדיר את שווי הנכס לבטוחה לבנק. א
  השווי למימוש מהיר. ב
 אומדן עלויות בנייה. ג
  שווי קיים במידה וישנם חריגות בנכס. ד
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  11שאלה מספר 

  

/ בחתימות על חוזה רכישה   20%: תנאי התשלום. הנכס יהיה מוכן בעוד שנתיים. ₪' מ 1.45משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש דירה מקבלן בשווי של 
  . בקבלת הנכס 80%

  . בחתימה על הסכם הרכישה וסכום זהה כל חצי שנה עד קבלת המפתח 15%, או לחילופין

  . העסקה צמודה למדד תשומות בנייה

  .משפחת משכנתא מעוניינת לקבל הסבר על השפעת מדד תשומות הבנייה על העסקה על מנת שיוכלו לקבל החלטה טובה יותר ברמת מתווה התשלומים

 

  21שאלה מספר 

  

הון עצמי כולל . טרם מצאו דירה. דירה יד שנייה, מעוניינים לרכוש את דירתם הראשונה למגורים, שכירהוהאישה  עצמאיהבעל , לחייהם 30זוג בשנותה 
  . ₪ 75,000התקציב שלהם לעלויות נלוות הוא . ₪ 450,000כ "בסה

  . שנים 3בחודש לתקופה של עוד ₪  850ומחזירים הלוואת רכב בסך של  14,200: הכנסות כוללות

 ? מה יהיה שווי נכס מקסימאלי שעליהם לכוון אליו .1
  ?לרגולציה של בנק ישראלמה יהיה ההחזר החודשי המקסימאלי שהבנק יאשר להם בכפוף  .2
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  תרגילי פרקטיקה– גחלק 

  
  נקודות לכל שאלה 30 –שאלות  1
  

  31שאלה מספר 

  :ב אישור עקרוני של משפחת משכנתא"מצ

  

 
  שאלות

 
 ? שמשפחת משכנתא ביצעה) רכישה(מה העסקה  .1
 יש לתת הסבר על כל אחד מהמסלולים הקיימים בתמהיל הכולל .2
מה המשמעות של זה ברמת . יש לתת הסבר? כמה זה כספי בנק וכמה זה כספי מדינה, משכנתא שלקחו המשפחה₪  630,000מתוך ה  .3

 ?יועצי המשכנתאות מול הבנקים, ההתנהלות שלנו
 ?תוהאם הייתם משנים את התמהיל וכיצד הייתם בונים או, בהנחה שהריביות המוצגות הינם הטובות ביותר שניתן היה להשיג למשפחה .4

  


