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 5001:  מבחן מספר
  הכנה למבחני התאחדות יועצי המשכנתא

  
  :שאלות אמריקאיות –חלק א 
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  :    לטובת רישום הערת אזהרה לטובת הבנק. נסח טאבו נקי משעבוד –משפחת משכנתא רוכשת נכס יד שנייה  .1

  
 הנפיק הבנק המממןלגשת למנהל עם שטרות משכנתא אותם . א
   שטרות משכנתא אותם הנפיק הבנק המממן+ לגשת לטאבו עם הסכמה לדרגה שנייה . ב
  לגשת לטאבו עם שטרות משכנתא אותם הנפיק הבנק המממן. ג
  .לגשת לקבלן שבנה את הבניין במקור עם שטרות המשכנתא. ד
  
 

  :וודאות 100% .2
  
  הריבית מאוד אטרקטיבית היום  –פריים  .א
  צ"קל. ב
  מ"קצ. ג
  מ"צ לקצ"שילוב בין קל. ד
  

  : ות הנכונות/סמנו את התשובה, מה הבנק לוקח בחשבון ברמת אחוז המימון, בנייה עצמית+ רכישת מגרש  .3
 
 עלויות בנייה/ שווי קרקע לבטוחה . א
 שווי נכס בגמר בנייה. ב
 מהשנייםעלויות בנייה או שווי בגמר בנייה הגבוהה / שווי קרקע לבטוחה . ג
 נכונה אך ישנם מקרים שהבנק מחריג ויודע להסתכל על שווה נכס בגמר בנייה' תשובה א. ד
 

  :מעוניינים לרכוש נכס למגורים ביחד. לאמיר נכס על שמו בלבד. ילדים משותפים, זוג ידועים בציבור, רונית ואמיר, משפחת משכנתא .4
 
 50%מימון מקסימאלי עד . א
 62.5%מימון מקסימאלי עד . ב
  75%מימון מקסימאלי עד . ג
 70%מימון מקסימאלי עד . ד
  

מעוניינים לרכוש נכס על שם רונית בלבד ואמיר . לאמיר נכס על שמו בלבד. ילדים משותפים, זוג ידועים בציבור, רונית ואמיר, משכנתאמשפחת  .5
 : יכנס לווה נוסף בהלוואה

  
 50%מימון מקסימאלי עד . א
 62.5%מימון מקסימאלי עד . ב
  75%מימון מקסימאלי עד . ג
 70%מימון מקסימאלי עד . ד
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מעוניינים לרכוש נכס על שם רונית בלבד כאשר רונית תהייה גם לווה יחידה . ילדים משותפים, זוג ידועים בציבור, רונית ואמיר, משפחת משכנתא .6
 .   בגלל נתוני אשראי שליליים של אמיר מהעבר

  
 לא ניתן יהיה לקבל משכנתאסיטואציה בעייתית . א
 במקרה של מימוש מצד הבנק" וויתור זכויות"אמיר יהיה חייב לחתום על טופס . ב
 במקרה הזה 50%הבנק לא יאשר מימון שיעבור את ה . ג
 בכל מקרה במצב בו הזוג ידוע בציבור שני בני הזוג מחויבים להיות לווים בהלוואה. ד
  
  

 ? ילו עסקאות נצטרך להציג לבנקמהו ובא, טופס דיווח לרשויות המס .7
 . אך בעסקאות שאין בגינם תשלום מס אין צורך בדיווח, טופס מקוון המדווח לרשויות המס בעקבות כל עסקת רכישה. א
 . רק להשקעה, לא רלוונטי בעסקאות נדלן דירה יחידה. ב
יש להעביר לבנק טופס דיווח . עקבות עסקאות מבוצעותכל עסקה שמתבצעת מחויבת בדיווח לרשויות המס לצורך בקרה על תשלומי המס ב. ג

 .   י עורך הדין באופן מקוון"הדיווח נעשה ע. בכל עסקת רכישה
  .מסמך אשר מגדיר את סכום המס אותו נצטרך לשלם ואין צורך כלל בשיתוף הבנק המממן. ד
  

  :2021להיום אוגוסט מה יהיה מס הרכישה שיצטרכו לשלם נכון , לרכוש מגרשמשפחת משכנתא מעוניינת  .8
 
 6% .א
 8%. ב
 לפי מדרגות המס הידועות לרכישת דירה. ג
  אין מס רכישה על רכישת מגרש. ד
  

 . ₪ 1,000,000משכנתא נדרשת . 1,950,000לרכוש 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
  

   :סמנו את התשובות הנכונות, צ"קל –מסלול ההלוואה  –לוחות סילוקין  .10
 
  החזר חודשי הולך וקטן –שפיצר . א
 יתרת הקרן תפחת ביחס שווה –קרן שווה . ב
 ח הריביות גדל ככל שתקופת ההלוואה מתקצרת"החזר ע –קרן שווה . ג
  החזר על חשבון הריבית הולך וקטן ביחס ליתרת הקרן –שפיצר . ד
  החזר על חשבון הקרן הולך וגדל ככל שתקופת הזמן תתקצר –שפיצר . ה
  .שפיצר זולה יותר מקרן שווה, תקופה זהים, ריבית, גובה הלוואה, אם נשווה תפוחים לתפוחים. ו
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  שאלות פתוחות – בחלק 
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  11שאלה מספר 

 יש לתת הסבר מפורט על כל אחד מלוחות הסילוקין והשוואה בינהם? מה האסטרטגיה שלך, שפיצר או קרן שווה

  

  21שאלה מספר 

מוגבלים מאוד ברמת ההון העצמי . עסקת טאבו רגילה, משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש דירה יד שנייה לאחר שמכרו לא מזמן את דירתם הנוכחית
  . האישה שכירה, הגבר עצמאי. טרם קיבלו אישור עקרוני לעסקה. וזקוקים למימון מקסימאלי

  
ייל מסודר עם כל המסמכים הרלוונטיים שיצטרכו להעביר לכם ובנוסף ביקשו לציין שוב את סגרתם עסקה עם הלקוחות בפגישת זום והם מצפים מכם למ

  : הנקודות החשובות שהועלו בפגישה
  

  ?מה תוכן המייל שהייתם מעבירים ללקוח
  
  

  תרגילי פרקטיקה– גחלק 
  
  נקודות לכל שאלה 30 –שאלות  1
  

  31שאלה מספר 

מעוניינים לרכוש נכס  .לאחר עלויות נלוות לעסקה הון עצמי ₪ 570,000 בבעלות הזוג .מקבלן למגוריםמעוניינת לרכוש נכס ראשון , משפחת משכנתא
   . ₪ 1,560,000 בשווילמגורים 

  . נטו₪  22,300 הכנסות כוללות, בני הזוג עובדים בעבודות מסודרות

  . ההלוואה בריבית אטרקטיבית מאוד. 3,200עליה מחזירים בחודש ₪  95,000 ס"לבני הזוג הלוואה ע

הבנק המלווה , לאורך השנים ללא דופי ברמה הפיננסית לאומיהתנהלות תקינה בבנק , לחייהם 30בני הזוג בשנות ה . ₪ 5,500 ס"משלמים היום שכירות ע
   .לאומי -של הפרויקט 

המשפחה בגירעון , הלוואת+ שכירות + לאחר תשלומי משק הבית , כלומר. בחודש₪  1,500 — 1000בגירעון תזרימי קבוע של משפחת משכנתא נמצאת 
  .  המצוין

  :משימה

 ? הלוואות קיימות ואחוזי המימון/ מה הייתם מייעצים למשפחה ברמת ההון העצמי  .1
 )הלוואות+ משכנתאות (דש על סל האשראי הכולל מה להערכתכם ההחזר החודשי המקסימאלי שנכון למשפחה לשלם בכל חו .2
 ? להעביר) הלקוח(מהם המסמכים שהבנק ינפיק ולמי נצטרך , לטובת רישום בטחונות .3
 ?לאיזה בנקים הייתם מגישים את הבקשה .4

  

  


