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 מחזור משכנתאות

  

 .בנקים וחברות ביטוח חמישה עשרכ לכולששוק תחרותי  ואבישראל ההמשכנתאות שוק 

  .משכנתאותהלבעלי גדולה הזדמנות כלכלית  תיוצר  אלההגופים ההתחרות הגדולה שקיימת בין 

הזמן  ;ההלוואהקרן יתרת  האלה: בגורמים יםתלויוהכדאיות בפעולה זו מחזור המשכנתא 

 ;הלוואהשל הת סוג הריבי ;התקופה שעברה מיום קבלת ההלוואה ;ההלוואה שנותר לתשלום

 הככל שסכום ההלוואה, יתרת ובסיס ההצמדה של ההלוואה. ;המקורית בהלוואהגובה הריבית 

 חזורה.מתהליך ה האפשרות לחסוך מכך גדל, והריבית הנקובה בה גבוהים יותר

הלוואת  נוטלובמקומה  ,את הלוואתו הישנה פורעמחזור משכנתא הוא תהליך שבו הלווה 

 בהתחשבכדאיות המחזור את יש לנתח  .יותר טוביםוהשוק הקיימים ה בתנאיחדשה משכנתא 

 פעולת המחזורלפעמים , מאחר שולהתאימם למצבכם הכלכלי הנוכחי אחדים, יםמשתנב

 ,שובי כדאיות המחזורילפני עריכת חלכן,  .בהמשך יופרטולווים מסיבות שת לכלא כדאי תמתברר

בנק. לעמלת פירעון מוקדם  ליכם חובת תשלוםהאם חלה ע ההלוואההמקורי של בחוזה  יש לבדוק

 על. ,  כאמורנקוב בההמקורי שהמועד במקרה של פירעון ההלוואה לפני לבנק שולמת עמלה זו מ

הביאה יש ל ,כזוקיימת עמלה  אםאך , ות לא חלה עמלת פירעון מוקדםחלק ממסלולי המשכנתא

 .ההלוואה מחזורמכדאיות הבחשבון בעת ביצוע חישובי 

 נמוכה מהריביתאם הריבית  .על משכנתאות במשקגובה הריבית  מהו, יש לברר ראשית

 ;מחזור עשוי להיות כדאיהמשכנתא המקורית, בהלוואת ה

 אופנים: כמההחיסכון ממחזור ההלוואה יכול להתבטא ב

 פני יתרת תקופת ההלוואה המקורית;-החזר חודשי נמוך יותר שיתפרס על יצירת 

  יצור חיי ק כלומרההחזרים,  פרלהחזר המקורי תוך הקטנת מסזהה שיצירת החזר חודשי

 ההלוואה;

 החודשיים ההחזרים פרשילוב של הקטנת ההחזר החודשי יחד עם הקטנת מס. 

 

צמצמום שמא התפתחות או  שלכם ולבחון האם צפויה כלכליהאת הצפי לנתח יש שנית, 

 ; איםלהחליט איזה מסלול מחזור יתיש נתונים אלו . לפי יכםהכנסותב

אדם ה: ור ההלוואה, כך לדוגממחזכתוצאה מסיכונים הצפויים את הלקחת בחשבון  יש, ולבסוף

צמודה למדד להלוואה חדשה בריבית משתנה או ובה קבועה ששימחזר הלוואה מקורית שהריבית 

לו צפויות לגדול ככל שהמשק יצא הלריביות , מאחר שהעצמו לסיכוןאת חושף  - בריבית הפריים

 הריבית הפריים הגיע, 0202, בשנת המשבר הכלכלי בארה"ב. כיום ותעקבבן אליו נכנס מהמיתו

יהם להתחשב בכך על .לווים רבים נוטלים הלוואות במסלול זה ,כתוצאה מכך. לרמת שפל

אותם לווים עלולים להיקלע  ,אז. או בעתיד צפויה התייקרות בריבית הפריים ובריבית המשתנהש

 .כל חודשאלפי שקלים במאות ואף ב לוגדעלול לשלקשיים בהחזר החודשי 



 

 מחזורהאפשריים ל םמסלוליה

 

 משכנתאות צמודות למטבע זר .0

רמות שערי  כדאי לנצל את דולר, הצמדה לדוגמת  ,לבעלי משכנתאות צמודות למטבע זר

שערי שנראה . הואיל ולא ולמחזר את ההלוואה להלוואה שקלית ,נמוכים יחסיתההמטבעות 

 ;חשופים לסיכוןתהיו אז או  .רק לעלות אפויים עוד לרדת בעתיד אלהמטבעות צ

 

  משכנתאות בריבית משתנה או בריבית פריים .0

כדאי למחזר את ההלוואה שיתכן לבעלי משכנתאות בריבית משתנה או בריבית פריים, 

באופן אך  ,מנם גבוהה יותר מהריבית המשתנה. הריבית הקבועה אלהלוואה בריבית קבועה

 ;שוררת במשקשלשריין ולקבע את הריבית הנמוכה כלו זה תו

 

 בעלי משכנתאות בריבית קבועה הצמודה למדד .3

בחוזה שקרוב לוודאי לכאלה שמחזיקים במשכנתאות בריבית קבועה הצמודה למדד, 

לשקלל את גובה  רצוי .ם עליו עם הבנק נקבע קנס בגין פירעון מוקדםמתההלוואה שחת

 בריבית נמוכה יותר.ור, ולמחזר את ההלוואה בהלוואה חדשה הקנס בניתוח כדאיות המחזו

 

 הלוואההמחזור  שלהעלויות 

שיש  הבאותבעת שאתם שוקלים האם למחזר את המשכנתא, יש להתחשב בתשלומים ובהוצאות 

 לשלם כתוצאה מכך:

 תשלום עמלת פירעון מוקדם; 

 ;תשלום אגרת ביטול משכנתא מקורית 

 א חדשה;שלום אגרת פתיחת תיק משכנתת 

  (;במקרים מסוימים)הערכת שמאי לנכס מטעם הבנק 

  (;במקרים מסוימים)הפקת נסח טאבו עדכני 

  (;במקרים מסוימים)חתימת נוטריון על מסמכים 

  (במקרים מסוימים)רשם המשכונות אצל אגרת רישום. 

 

 עמלות פירעון מוקדם במחזור משכנתא

ההלוואה את החזיר אם לגבות מהלווה  עמלה שתאגיד בנקאי רשאי אעמלת פירעון מוקדם הי

צו הבנקאות )עמלות פירעון "ת בא מפורטעמלה זו נקבעה בחוק והי המקורי. מועד פירעונה לפני

 ."0220-מוקדם(, התשס"ב



 .אינו כרוך בתשלום עמלה כלשהי ,הלוואת זכאות כלומררעון מוקדם של הלוואה מוכוונת, יפ

הלוואות  כלומרמשכנתאות לא מוכוונות בלבד, עמלת פירעון מוקדם תשולם בגין שמכאן 

 :ותשונ מעמלות ורכבתעמלה זו מ .משלימות

 

 עמלה מנהלתית .0

והיא  נגבית פעם אחת ₪,  02   ואעמלה ההסכום  סילוק ההלוואה. בשלעמלה שהבנק גובה 

 בלבד;

 

 הודעה מוקדמת-עמלת אי .0

ההלוואה או את פרוע על כוונתו לעמלה שהבנק גובה במקרה שהלווה לא הודיע לו בכתב 

 32 עד 02בטווח של מועד פירעונה. הלווה רשאי לתת הודעה מוקדמת לבנק  לפניחלק ממנה 

ור טפיהיה  , הלווהבמקרה כזה .המוקדםקבע לביצוע הפירעון נשהמקורי לפני המועד יום 

, אם הפירעון המוקדם נעשה לצורך מחזור ההלוואה בהלוואה אחרת באותו אולםמעמלה זו. 

והיא , נפרעשמהסכום  2.0% אהודעה מוקדמת הי-ת איעמל.  לא תיגבה העמלהנק, הב

 ;קיימת בכל מסלולי המשכנתאות

 

 עמלת הפסד מדד .3

במקרה של פירעון מוקדם של ההלוואה ו ,עמלה זו נגבית במסלולי הלוואה צמודי מדד בלבד

  - ידוע  לאדד המחירים לצרכן לחודש הקודם שמלאור זה בחודש.  01-ל 0מבוצע בין ש

 מחושבת כמכפלתוהעמלה  ,בחודש 01-הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אותו ב

החודשים של שנים עשר נפרע במחצית שיעור עליית המדד החודשי הממוצע במדד הסכום ש

 ם;האחרוני

 

 עמלת היוון .4

ת באה לפצות את הבנק במקרה בו שיעור הריביועמלה זו מחושבת במועד הפירעון המוקדם, 

 נפרעת בפירעון מוקדם.שהממוצעת על המשכנתאות נמוך משיעור הריבית על ההלוואה 

מהוונים ) בהלוואה הקיימתהתשלומים העתידיים בין שהפרש ת ההיוון היא למעשה העמל

פי לוום אותו הילמהוונים שאותם תשלומים בין ו (הממוצעת י הריביתלפו אותו היוםל

במקרה עמלת ההיוון הבנק לא יגבה את  .המוקדםהלוואה ביום הפירעון ה שלהריבית 

עמלת ההיוון באה  .לשנהאו יותר ת חא שהיא תשונהנקבע  אםמראש או  הידוע לאהריבית ש

לפצות את הבנקים על ההפרש בין הריבית הנקובה בהלוואה לבין הריבית הממוצעת ביום 

ן נמוכה מהריבית היא תיגבה רק במקרה שהריבית הממוצעת אכ, עם זאת הפירעון המוקדם

בית הממוצעת הריבית הנקובה בהלוואה נמוכה מהריש -במקרה הפוך  הנקובה בהלוואה.

הבנקים  ,חוק פי-לע .פיצוי ללקוח  - תיווצר עמלת היוון שלילית -ביום הפירעון המוקדם 

תקוזז מעמלות פירעון מוקדם אחרות  אינם מחויבים לשלם הפרש זה ללווה. עמלה זו

 .םהבחב  לווההש

 


