
לקוחות יקרים, 
בתקופה זו בה כולנו חווים שינויים, משפחות רבות נמצאות במצב של חשש וחוסר ודאות. 

לכן, אנו בבנק הפועלים עומדים לצדכם ומציעים דחיית תשלומי משכנתה לתקופה של 3 חודשים.  
נמשיך ללוות אתכם עם פתרונות ושירותים שיקלו עליכם, באתר באפליקציה ובמוקדים הטלפונים כדי שנעבור את זה יחד.

כיצד ניתן לבקש דחיית תשלומים?
 hakpaot@poalim.co.il לצורך הגשת הבקשה יש להדפיס מסמך זה, למלא את הפרטים ולשלוח לדוא"ל

חשוב מאוד! עליכם לציין בשורת הנושא של המייל את מספר תעודת הזהות של אחד ממבקשי הבקשה בלבד.
לאחר שהבקשה תאושר ותבוצע, תקבלו מכתב המפרט את הרכב התשלום החודשי. אם הבקשה תידחה, נודיע לכם טלפונית.

על אילו תשלומים תחול הדחייה? 
הדחייה כוללת את תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה. הדחייה לא תחול על התשלומים בגין ביטוח חיים ומבנה, ככל שישנם, 

אם הנכם מבוטחים באמצעות הפוליסה הקולקטיבית של הבנק. הדחייה לא תחול על: הלוואות גישור והלוואות עם דחיית תשלומים  
)כל עוד ההלוואה לא נפרעת בתשלומים של קרן וריבית(, הלוואה שקיים בה חוב פיגורים והלוואות שמועד פירעונן ב- 6 החודשים 

הקרובים למועד הגשת בקשת הדחייה.  בקשת דחייה לגבי הלוואה שקיים בה חוב פיגורים תועבר לבחינת מרכז הגביה.

מה יקרה לאחר ביצוע הדחייה?
ההלוואה תחויב בתקופת הדחייה בריבית הנקובה בהלוואה, לכן, התשלום החודשי לאחר ההקפאה יגדל )הגדלת התשלום החודשי 

נובעת מפריסת התשלומים שנדחו, על פני יתרת תקופת ההלוואה, שמתום תקופת הדחיה ועד לתום תקופת ההלוואה וגם מריבית 
דריבית, על הריבית שאינה משולמת בתקופת הדחיה(. למעט דחית התשלומים בתקופת הדחיה, יישארו כל תנאי הסכמי ההלוואה 

לדיור ללא שינוי. בקשת הדחייה כפופה לאישור הבנק, ואינה כרוכה בתשלום עמלה. 

לכבוד בנק הפועלים בע"מ
בקשה לדחיית תשלומי הלוואה לדיור

לקוחות יקרים,

בתקופה זו בה כולנו חווים שינויים, משפחות רבות נמצאות במצב של חשש וחוסר ודאות.
חודשים. של עד 3 לכן, אנו בבנק הפועלים עומדים לצדכם ומציעים דחיית תשלומי משכנתה לתקופה
כדי הטלפונים  ובמוקדים  באפליקציה  באתר  עליכם,  שיקלו  ושירותים  פתרונות  עם  אתכם  ללוות  נמשיך 

שנעבור את זה ביחד.

דחיית תשלומים? כיצד ניתן לבקש
hakpaot@poalim.co.il : לצורך הגשת הבקשה יש להדפיס מסמך זה, למלא את הפרטים ולשלוח לדוא"ל
לאחר שהבקשה תאושר ותבוצע, תקבלו מכתב המפרט את הרכב התשלום החודשי. אם הבקשה תידחה,

נודיע לכם טלפונית.

על אילו תשלומים תחול הדחייה?
הדחייה כוללת את תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה. הדחייה לא תחול על התשלומים בגין ביטוח חיים

ומבנה, ככל שישנם, אם הנכם מבוטחים באמצעות הפוליסה הקולקטיבית של הבנק.
הדחייה לא תחול על: הלוואות גישור והלוואות עם דחית תשלומים )כל עוד ההלוואה לא נפרעת בתשלומים של
החודשים הקרובים למועד הגשת קרן וריבית(, הלוואה שקיים בה חוב פיגורים, הלוואות שמועד פירעונן ב- 6

בקשת הדחייה.

מה יקרה לאחר תקופת הדחיה?
לכן, התשלום החודשי לאחר ההקפאה יגדל )הגדלת ההלוואה תחויב בתקופת הדחייה בריבית הנקובה בהלוואה.
התשלום החודשי נובעת מפריסת התשלומים שנדחו, על פני יתרת תקופת ההלוואה, שמתום תקופת הדחיה

ועד לתום תקופת ההלוואה וגם מריבית דריבית, על הריבית שאינה משולמת בתקופת הדחיה(.

למעט דחית התשלומים בתקופת הדחיה, יישארו כל תנאי הסכמי ההלוואה לדיור  ללא שינוי.

בקשת הדחייה כפופה לאישור הבנק, ואינה כרוכה בתשלום עמלה.

בקשה לדחיית תשלומי הלוואה לדיור 

אנחנו הלווים:

תשלומים  של - 3  המפורטות בבקשה זו )להלן: "ההלוואות"(  מבקשים דחייה בפירעון ההלוואה/ות לדיור 
חודשיים, בתנאים שפרטתם לעיל. אנו מבקשים דחיית התשלומים החודשיים בכל ההלוואות לדיור המשותפות 

ללווים הרשומים בטבלה לעיל.

ת קשרריפון ליצטל תמספר תעוד טישם פר  שפחהמשם ה

4

םית מסרונלוקב כוןרזהות/ד

1
2
3

מבקשים דחייה בפירעון ההלוואה/ות לדיור המפורטות בבקשה זו )להלן: "ההלוואות"( של - 3 תשלומים חודשיים, בתנאים 
שפרטתם לעיל.  אנו מבקשים דחיית התשלומים החודשיים בכל ההלוואות לדיור המשותפות ללווים הרשומים בטבלה לעיל 

 יש למלא את הפרטים הבאים:

מספר חשבון/ חשבונות העו"ש ממנו משולמת ההלוואה/ות לדיור:

חתימת המבקשים:

שם מלא        תאריך       חתימה

שם מלא         תאריך       חתימה

תאריך מועד הפירעון החודשי בהלוואה  לדיור:  ה-                                 לחודש

למעט דחית התשלומים בתקופת הדחיה, והגדלת ההחזר החודשי כפי שהוסבר לעיל, יישארו כל תנאי הסכמי ההלוואה לדיור  
ללא שינוי. פנייתנו תשלח בדוא"ל ואנו מסכימים כי הבנק ישלח אלינו דוא״ל או מסרונים בקשר עם בקשתנו . 

 )ISP( לתשומת לבכם, שליחת דואר אלקטרוני, עשויה לחשוף את פרטי המסר ואת פרטיכם לצדדים שלישיים, ובהם ספק התקשורת
וספק שירות הדואר בו אתם עושים שימוש.

משלוח הבקשה הינו הוראה בלתי חוזרת שלנו לביצוע הדחייה, ככל שזו תאושר על ידי הבנק. ככל שנחתמה בקשה זו ע"י לווה אחד, 
הבקשה הינה בשם כל הלווים ובהסכמתם.  
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