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יוםשניג'ניסןתשע"ו 
לכבוד 
חבריעמותתלבעכו 
שלוםרב ,
הנדון :פתיחת מסגרות אשראי בבנק הפועלים

אנושמחיםלעדכןכילאחרמאמציםמרוביםותהליךמורכבבוהושקעזמןרבמצדכלהנוגעיםבדבר
(אילה אגמ ,וועד העמותה ,עורכי הדין של הפרויקט ,בנק הפועלים) ,אישר הבנק לעבור לשלב הבא
והמשמעותיביותרבתהליך ,שהואהחתמתכלאחדואחדמהדייריםעלתיקיההלוואות(מיששילם
מראשאתכלאומדןעלותיחידתהדיורשלויוחתםבבנקעלמסמכי"תיקהוןעצמי") .
לאורזאת,עדכנואותנונציגיהבנקכיתהליך תחילת החתמת הדיירים צפוי בחודש מאי .2016

כפי שעודכנתם ,וכפי שבוודאי ראיתם במתחם הבנייה ,הקבלן החל כבר את עבודתו בשטח ,זאת
למרותשטרםהתקבלהמימוןהבנקאי.ההחלטהשלוועדהעמותהלחתוםעלהחוזהעםהקבלןולתת
לו צו התחלת עבודה נעשתה תוך הבאה בחשבון של היתרות הכספיות הקיימות בחשבון הבנק של
העמותה.יחדעםזאת,יתרותהכספים לא יספיקו על מנתלממןאתהמשךהבניהולשםכאן נועד
האשראיהבנקאישיעמידבנקהפועליםובכךיתאפשרמימוןרציףבהתאםלהתקדמותהפרויקט.
לפיכך ,נדרש שיתוף פעולה מלא של כל חברי העמותה בתהליך החתמת התיקים בבנק.
להלן מס' דגשים חשובים לקראת פגישות החתימה על מסגרות האשראי :
 .1מסמכים נדרשים לאשרור מסגרת האשראי  -מפאתהזמןשחלףממועדאישורמסגרותהאשראי
בפרויקט,כלהדייריםשאושרהלהםמסגרתאשראי,כולל ערבים נוספים  ,נדרשיםלשלוחאלינועד
לתאריך  21/4/2016לכל המאוחר  ,אתהמסמכיםהבאים :
א.שכירים–3תלושישכראחרונים,3חודשיעו"שאחרונים בהםניתןלראותכניסתמשכורות! 
ב .עצמאים–אישוררו"חמלאלשנת2015(בפורמטהבנק,מצורףלנוחיותכםבשניתלמיילזה),
שומתמס2014,3חודשיעו"שאחרונים .
שימו לב!!! ע"פ הוראת הבנק -דייר אשר לא יעביר אלינו את המסמכים כנדרש באופן מלא  ,לא
יורשה לחתום!
ישלהעביראתהמסמכיםבמרוכזלגברתמיכלנחמני,להלןפרטיההתקשרות -
מייל: michaln@ayala-agam.com
טלפוןבמשרד: 077-6621746
פקס: 03-6955771

.2מיקום פגישות -
בהתאםלנהליהבנק-הפגישותיתקיימואךורקבסניףראשי170ברחוברוטשילד50,תלאביב.עקב
בעיות חניה באיזור  ,מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית .(דיירים המגיעים ברכב פרטי מתבקשים
להקדיםעלמנתלמצואחניה) .נבקשכם להיערך בהתאם ולהגיע בנוכחות מלאה (נדרשים להגיע כל
בעלי הזכויות וכן הלווים/הערבים הנוספים ,ככל וקיימים).
יצוין ,כי גםמישמביאאתכלההוןהעצמימראשיצטרךלהגיעלפגישהבבנקלחתימהעל"תיקהון
עצמי"ולתשלוםעמלתהליוויהבנקאי. 

 .3לו"ז פגישות ,משך הפגישות ותיאום פגישות אישי –
כפישציינו,מועדיהפגישותטרםנקבעוסופית.נכוןלעכשיו,אנויכוליםלעדכןכיהבנק יקצה12
פגישותיומיותלטובתהפרויקט,משך כל פגישה כשעתיים וחצי(חתימתתיקהוןעצמיתהיהקצרה
יותר).לאחרשנקבלמהבנקמועדיפגישותסופיים,נפרסםאתהמועדיםבצורהמסודרתונתחילאת
תהליך תיאום הפגישות  .הליך תיאום הפגישות יתבצע דרך קובץ משותף שייפתח ב,google docs
כאשרמישירגישצורךבסיוע,יוכללפנותאלינובטלפוןונשבץאותובזמןהמועדףעליו .

.4תשלום עמלת ליווי לבנק המלווה –
בהתאםלהסכםהמימוןעםבנקהפועלים,כלדיירנדרשלשלםעמלתליוויבגובהשל0.98%מאומדן
עלותיח"ד.לפיכך  ,יש להגיע עם פנקס שיקים למועד החתימה לתשלום העמלה .תשלום העמלה
יועבר בשיק אחד לתשלום מיידי.
.5השלמת הון עצמי –
דיירים שטרם השלימו את חובותיהם בגין עדכון האומדן נדרשים לעשות זאת בדחיפות משום
שהשלמת ההון העצמי מהווה תנאי לכניסה לשלב המימון למול הבנק .שימו לב!! דייר אשר לא
ישלים את חובותיו לעמותה ,לא יורשה לחתום בבנק ויופעלו מולו ההליכים המשפטיים הנדרשים
בשלעיכובכללהפרויקט.
.6נוטריון –
כחלקמפתיחתתיקהאשראי,הנכםנדרשיםלחתוםעלייפויכוחלטובתהבנקועלייפויכוחלטובת
נציגותהעמותה.עלמנתלהקלעלהתהליך,תיאמנועםנוטריוןשיעמודלרשותכםבסניףהבנק
במועדיםשצוינומעלה,בתעריפים מופחתים מהמקובל עבור  2ייפוי הכוח הנ"ל.
עלותנוטריוןליחיד–296 ₪
עלותנוטריוןלזוג–424 ₪
יש להגיע עם פנקס שיקים או מזומן לטובת תשלום לנוטריון.

.7ביטוח חיים –
כל הלווים יידרשו לערוך ביטוח חיים ,עפ"י חוק .במהלך הפגישה יופנו הלווים לחברת
הביטוח "פועלים למשכנתאות – סוכנות לביטוח" לטובת המצאת ביטוח חיים להלוואה.
נצייןבזאתכיאמנםאינכםמחויביםלבצעאתהביטוחדרךהסוכנות , אך לביצוע הביטוח,
בשלב זה של הפרויקט ,באמצעות סוכנות הביטוח פועלים למשכנתאות ,קיים עבורכם יתרון
משמעותי והואממשקישירשלמערכותהמחשובשל סוכנותהביטוח עםהבנק.כאשרדייר
בוחר לממש מסגרת אשראי ,מתבצע אוטומטית ביטוח על הסכום שמומש ,ללא התעסקות
נוספת מצד הלקוח .דיירים שייבחרו שלא לעשות ביטוח חיים דרך חברת הביטוח פועלים
למשכנתאות ,יידרשו להביא ביטוח חיים מראש לפני כל מימוש אשראי ,ובאחריותם
הבלעדית ,ולטפלבנושאבאופןישירמולנציגיהבנק .

לשאלות/הבהרותנוספותניתןלפנותלמשרדיאיילהאגםלאנשיהקשר :
גברתמיכלנחמני- 077-6621746
גברתלימורטוביש– 03-7705000/1
מרערןגבע– 03-7705006

אנונעדכןאתכםעםקבלתהמועדיםהסופייםמהבנקהמלווה .
נא היערכותכם בהתאם ,מטרתנו משותפת והיא לסיים את החתמת כל התיקים בצורה יעילה
ומהירה ,על מנת לאפשר את פתיחת מסגרות האשראי ומימון הפרויקט בהמשך הדרך.
תודה על שיתוף הפעולה.

