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 4001:  מבחן מספר
  הכנה למבחני התאחדות יועצי המשכנתא

  
  :שאלות אמריקאיות –חלק א 

  
  נקודות לכל שאלה 5 –שאלות  10

  
    :  משפחת משכנתא בהליך רכישת מגרש בנייה עצמית .1

  
 ביטוח חיים ונכס חייב להתבצע ברגע שהבנק משחרר כסף ראשון. א
 4ביטוח מבנה לאחר קבלת טופס , שחרור הכסףביטוח חיים נדרש לבצע טרם . ב
  ביטוח מבנה לאחר קבלת טופס מיידי, 4ביטוח חיים נדרש לבצע לאחר קבלת טופס . ג
  רק ביטוח חיים למשכנתא, אין צורך בביטוח מבנה כלל. ד
 

  :הנכס ללוויםאילו מסמכים הבנק ידרוש ברמת זיהוי . הדירה טרם נרשמה בטאבו, מחזור משכנתא על נכס שנרכש מקבלן .2
  
  בכל מקרה נסח טאבו בלבד .א
  נסח טאבו+ אישור זכויות . ב
  אישור חברה משכנתא במידה והיא מצוינת באישור הזכויות+ אישור זכויות . ג
  אישור זכויות בלבד. ד
  

שהמשפחה יכולה לקבל ומה מה המימון המקסימאלי . 'מ 2.5שווי שוק מעל ', מ 2.1עלות חוזית , משפחת משכנתא רכשו נכס במחיר למשתכן .3
  ?₪ 850,000יהיה הקצאת ההון במקרה שהמשפחה מעוניינת לקחת עד 

 
 ₪35%  850,000הקצאת הון על משכנתא של / משווי שוק במקרה זה  75%עד . א
 ₪50%  850,000הקצאת הון על משכנתא של / מהעלות החוזית במקרה זה  75%עד . ב
 ₪60%  850,000את הון על משכנתא של הקצ/ משווי שוק במקרה זה  75%עד . ג
 ₪%35  850,000הקצאת הון על משכנתא של / מהעלות החוזית במקרה זה  %75עד . ד
 

 :מהם המסמכים אותם ידרשו להביא מהבנק הנוכחי לטאבו. משפחת משכנתא מעוניינת לבצע מחזור משכנתא לבנק אחר .4
 דוח יתרות לסילוק משכנתא. א
 הסכמה לדרגה שנייה. ב
  התנהלות משכנתא שנתיים אחרונות. ג
 מכתב כוונות+ הסכמה לדרגה שנייה . ד
  

 :מבחינת הבנק. העסקה הינה עסקת מושע, משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס .5
 לא ניתן לקבל משכנתא בעסקת מושע. א
 לכל היותר בכל מקרה 50%הבנק יאשר מימון עד . ב
 דיירים לטובת זיהוי מוחלט של הנכס/ הקרקע הבנק ידרוש לקבל הסכם שיתוף בין בעלי . ג
 הבנק מתייחס לשווי נכס עם הפחתות של השמאי. ד
  

 סמנו את התשובה הנכונה –ריוני למשכנתא טוייפוי כח נ .6
 ייפוי כח הנותן אפשרות לעורך הדין של המוכרים לבצע פעולות במקומם . א
 י אחד מהלווים בלבד  "ייפוי כח לטובת רישום משכנתא ע. ב
 ד "י עו"ייפוי כח לטובת הוצאת אישור עקרוני ע. ג
  .ייפוי כוח נוטריוני לבנק זהו מסמך המאפשר לבנק לבצע פעולות משפטיות בשמנו לטובת שיעבוד הנכס במידת הצורך. ד
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 ? מהו ובאילו עסקאות נצטרך להציג לבנק, טופס דיווח לרשויות המס .7

 . אך בעסקאות שאין בגינם תשלום מס אין צורך בדיווח, כל עסקת רכישהטופס מקוון המדווח לרשויות המס בעקבות . א
 . רק להשקעה, לא רלוונטי בעסקאות נדלן דירה יחידה. ב
יש להעביר לבנק טופס . כל עסקה שמתבצעת מחויבת בדיווח לרשויות המס לצורך בקרה על תשלומי המס בעקבות עסקאות מבוצעות. ג

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

 ?מה המימון המקסימאלי שניתן לקבל. לטובת העניין קיבלו היתרים. ויחיד אשר ברשותם משפחת משכנתא מעוניינת לבצע הרחבה של נכס קיים .8
  .ומה המימון המקסימאלי שהיה ניתן לקבל ללא היתרים

 
 ללא היתר %50עד / עם היתר  %75 עד .א
 ללא היתר 75%עד / עם היתר  50% עד. ב
 ללא היתר 75%עד / עם היתר  75% עד. ג
  ללא היתר 50%עד / עם היתר  50% עד. 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
  

 180לא צמוד מדד לתקופה של  2.7%הריבית אותה קיבלו עומדת על רמה של . ₪ 550,000ס "משפחת משכנתא מעוניינת לקחת משכנתא ע .10
, בעוד שנתיים, בנוסף? על כמה יעמוד ההחזר בתקופת הגריס ואחריו. חודשים 6גריס לתקופה של  –דחיית תשלומים  מעוניינים לבצע. חודשים

  ? על כמה יעמוד ההחזר החודשי, מיתרת הקרן₪  100,000בהנחה שיפרעו 
  

  שפיצר –יש להתייחס ללוח סילוקין *** 
 
  3,063פירעון  החזר חודשי לאחר/    1,238 –ר תקופת הגריס קרן וריבית לאח/    1,238 –החזר חודשי בתקופת הגריס . א
 3,063החזר חודשי לאחר פירעון /    3,823 –קרן וריבית לאחר תקופת הגריס /    1,238 –החזר חודשי בתקופת הגריס . ב
 3,463החזר חודשי לאחר פירעון /    3,823 –קרן וריבית לאחר תקופת הגריס /    1,238 –החזר חודשי בתקופת הגריס . ג
  3,063החזר חודשי לאחר פירעון /    1,238 –קרן וריבית לאחר תקופת הגריס /    3,823 –החזר חודשי בתקופת הגריס . ד
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  שאלות פתוחות – בחלק 
  
  נקודות לכל שאלה 10 –שאלות  2
  

  11שאלה מספר 

יש לתת הסבר בעניין , בנוסף ?מתי הייתם ממליצים לשלב גריס בהלוואה ומתי הייתם מוותרים. ואת דירתו יקבל בעוד שנהאדם אשר רוכש נכס מקבלן 
 .מה היתרונות והחסרונות בהקדמת התשלומים לקבלן. מתי כן ומתי נוותר, הקדמת התשלום

 תשובה

לשלם , התזרים לאותם הלווים אשר מעוניינים לקחת את ההלוואה היום שילוב גריס בהלוואת המשכנתא היא בראש ובראשונה פתרון שניתן לתת ברמת
  . זמן תשלומי קרן וריבית Xולהתחיל לשלם בעוד ) ריבית בלבד(סכום יחסית נמוך 

תשלומי ריבית בלבד בשורה התחתונה מייקר את עלות ההלוואה מהסיבה הפשוטה שיתרת הקרן לא תקטן כל עוד לא נתחיל לשלם על חשבון קרן 
  . סביר להניח שעדיף לוותר על הגריס ולהתחיל לשלם היום תשלומי קרן וריבית, במצב בו אין לנו בעיה ברמת התזרים, ולכן. ההלוואה

  :מתי כן להקדים ומאיזה סיבה ומה היתרון

  :האסטרטגיה שלי ברכישה מקבלן היא ברוב המקרים להקדים תשלומים ככל שניתן מהסיבות הבאות

 )קבועות(ולים שניתן לקבע ריביות במסל .1
 להימנע מתשלומי מדד תשומות הבנייה במידה ומתאפשר חוזית .2
יש סיכון שבזמן  , בקבלת מפתח לדוגמא 80%היום ו  20%במתווה תשלום של??? מי יודע מה יהיה מחר -להכניס את הבנק איתי לעסקה היום  .3

, זה שאישרו לנו משכנתא היום לא מחייב את הבנק לתת לנו את המשכנתא בעוד שנה. שנצטרך את כספי המשכנתא לא יאשרו לנו את ההלוואה
 .  אני רוצה את הבנק איתי בעסקה היום, אני רוכש דירה מקבלן. צריכים להוציא אישור חדש לגמרי. שנתיים או שלוש

 . צרות של עשירים. נמחזר –אם הריביות ירדו ? למה לחכות. ת תזרימית לשלם תשלומי קרן וריביתכמובן שיש לי יכול .4

 :מתי נוותר על הקדמת תשלומים

 ברגע שתזרימית אין לנו יכולת לשלום גם וגם .1
 אם אני מאמין שאנחנו במגמה של ירידת ריביות ועדיף לחכות .2
 בלןשאין ברירה ואנחנו כפופים למתווה התשלומים של הק .3
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  21שאלה מספר 

/ לכמה בנקים הייתם מגישים את בקשת המשכנתא של הלקוח ואיזה בנקים הייתם בוחרים לעבוד איתם בעסקת מחזור משכנתא  ? מה האסטרטגיה שלכם
  . רכישה מקבלן

  
  תשובה

האינדיבידואלית ולכן שהתשובה היא לא יכולה בראש ובראשונה הגשת הבקשה לבנקים זה עניין אסטרטגי ושיטת עבודה של כל יועץ ברמה 
  .םאין צורך להגיש בקשה ליותר משני בנקים ברוב המקרי, יחד עם זאת. להיות חד משמעית

  
יועץ משכנתאות יודע לזהות את הבנקים הנכונים ליחס ללקוח ספציפי וסוג העסקה ולכן אין ! לא מתווכים, יועצי משכנתאות הם אנשי מקצוע

  .מהליך העבודה" שוק"צורך לעשות 
  

 . אנחנו רוצים ליעל את העבודה כמה שיותן ללקוח! זמן וערך שווים כסף .1
זה מצב טוב , וסגרתי עסקה אחת) סניף(בקשות לבנק מסוים  2ולכן אם הגשתי , מול הבנקים" בריאים"חשוב לשמור על יחסי עבודה  .2

 .חד וחלק –בנקים  5לא נכון להגיש כל בקשה ל  .ובריא להמשך היחסים האישיים מול הבנק
  

  רכישה מקבלן 
תמיד יהיה בנק עם מקסימום , כל עוד נתוני האשראי שלו תקינים, הבנק בו הלקוח מנהל חשבון, שבו נרצה להגיש את הבקשה - 1בנק 

  .  אינטרס לתת ללקוח משכנתא
  . הבנק המלווה של הפרויקט – 2בנק 

  
  מחזור משכנתא

  ליעל ולחסוך ללקוח מעבר בין בנקים, הבנק הנוכחי -  1בנק 
  בנק שבו יש לנו היכרות אישית ושאנחנו מכירים מהשטח – 2בנק 
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  תרגילי פרקטיקה– גחלק 
  
  נקודות לכל שאלה 30 –שאלות  1
  

  31שאלה מספר 

למגורים מעוניינים לרכוש נכס  .לאחר עלויות נלוות לעסקה הון עצמי ₪ 380,000 בבעלות הזוג .מעוניינת לרכוש נכס ראשון למגורים, משפחת משכנתא
   . ₪ 1,000,000 בשווי

  .₪ 100,000קרן השתלמות תשתחרר בעוד פחות משנה בסך של . נטו₪  15,300 הכנסות כוללות, בני הזוג עובדים בעבודות מסודרות

  .5.5%שנים בריבית של  10 ם לתקופה שלשני חמששנלקחה לפני ₪  100,000 ס"לבני הזוג הלוואה ע

בנוסף  .התנהלות תקינה בבנק פועלים לאורך השנים ללא דופי ברמה הפיננסית, לחייהם 30בני הזוג בשנות ה . ₪ 3,500 ס"משלמים היום שכירות ע
  .ללקוחות חשבון חיסכון בבנק טפחות

משפחת משכנתא הגיע ליועץ על מנת שיתכנן איתן בצורה . ובת העסקההאם להשתמש או לא להשתמש לט. תלמותלמשפחה מחלוקת ברמת קרן ההש
  . מעוניינים לקבל כמה אופציות. מקצועית את התמהיל האידיאלי עבורם

  . משפחת משכנתא נמצאת באיזון תזרימי ברמת ההוצאות וההכנסות החודשיות

  :משימה

 .להם את המחלוקות ברמת קרן ההשתלמות יש לבנות ללקוחות מספר אופציות לתמהיל הטוב ביותר עבורם ולפתור

  

  תשובה

  מצורף סרטון לפתרון השאלה


