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 חודשים 4די להקל עליכם בהתמודדות עם משבר הקורונה, ניתן לדחות את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד כ

 home@umtb.co.ilל הבא "דואחתום ללוח הטופס יש לשאת 

 .עסקים ימי 3תוך  ל חוזר "דואאישור לביצוע ישלח ב

 

 טפחות בע"מ-בנק מזרחי       לכבוד

 בקשה לדחייה מלאה/חלקית של תשלומים בהלוואה/בהלוואותהנדון: 
 אנו החתומים מטה, .1

  מס' מזהה שם פרטי שם משפחה
   
   

 שכתובתנו היא:
  2טלפון  1טלפון  מיקוד מס' רחוב יישוב
      
      
      

 
חיה מלאה של תשלומי המשכנתא בהלוואה/ות הננו לווים בתיק שמספרו נקוב לעיל, מבקשים ומצהירים בזאת כי אנו מעוניינים בד

 שמספרה/יהן נקוב/ים לעיל לתקופה של __________ חודשים.

 ________________________________________________________________נימוקים לבקשה:  .2

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 הצהרות: .3

 אנו הח"מ מבקשים מכם שינוי בלוח התשלומים בהלוואתנו כמפורט לעיל, ומצהירים כי ידוע לנו:

 להוראות כל דין, להוראות בנק ישראל ולקריטריונים שיהיו נהוגים בבנק בעת מתן החלטתכם.אישור הבקשה ע"י הבנק יהיה כפוף  .א

במידה והבקשה לשינוי לוח התשלומים תאושר על ידכם )במלואה או בחלקה( תחוייב ההלוואה בתקופת הדחייה/ההקטנה בריבית  .ב
 הנקובה בהלוואה.

ידכם, לא יהיה בכך כדי לשנות את תקופת ההלוואה ומועד סיום תקופת  לוח התשלומים תאושר עלאם הבקשה לשינוי  ,ידוע לנו כי .ג
 ההלוואה, אשר נקבע בעת ביצוע ההלוואה, ישאר בעינו.

ידוע לנו כי, אם הבקשה לשינוי לוח התשלומים תאושר על ידכם, יהיה עלינו, החל בתום תקופת הקפאת התשלומים או הקטנתם,  .ד
 לים ע"ח ההלוואה עד לפרעונה המלא.לשלם מידי חודש בחודשו תשלומים מוגד

 ידוע לנו שהעתק מהודעתכם לגבי אישור בקשתנו ה"ל או דחייתה ישלח גם לערבים להלוואה, אם יש כאלה. .ה
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 כדי לוודא את זהותך, יש לענות על השאלות הבאות: .4

 תאריך חיוב המשכנתא? ____________מה  .1
 _____________ ?מהו חשבון הבנק ממנו יורדת המשכנתא .2

 

 המשכנתא אינה כרוכה בעמלה.דחיית  .5

 לדחות. שביקשתההלוואות לוודא שציינת את כל מספרי נא  .6

 

 תימות המבקשים:ח

     _________________ _________________              _____________ _____________ 
 חתימה   שם    חתימה   שם


