
28/01/2020תאריך יתרות:אבי

פרוט מסלולי המשכנתא הקיימת

יתרה לסילוקחלק
פרעון 
תאריך סיוםמוקדם

ריבית 
לוח סילוקיןנוכחית

גרייס חלקי 24 חד'28/01/20222.80%         -   1300,000

שפיצר28/01/20452.40%         -   2456,000

שפיצר28/01/20451.20%         -   3456,000

שפיצר28/01/20412.21%         -   4456,000

5-           -         00/01/1900 -

6-           -         00/01/1900 -

7-           -         00/01/1900 -

8-           -         00/01/1900 -

9-           -         00/01/1900 -

10-           -         00/01/1900 -

19.8         -1,668,000סה"כ:
00/01/1900           -מענק
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תחזית התפתחות יתרה לסילוק1
ללא פרעון מוקדם
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         6.4רמת הסיכון במשכנתא4:סיכום המבדק:

קבועה צמודת מדד

שם הלקוח:

תאור המסלול

קבועה צמודת מדד

משתנה כל 5 שנים, צמודת מדד

פריים

מכפיל החזר3:

1.41

₪ 7,544

0

החזר חודשי צפוי

₪ 6,755

₪ 6,497

₪ 6,994

₪ 2,354,558

יתרה לסילוק

₪ 1,668,000

₪ 1,205,352

₪ 986,546

₪ 695,710

סך החזרים צפויים2:
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יתרה לסילוק ההלוואה

המשכנתא "מבדק"תוצאות 
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פירוטים נוספים

רגישות גבוהה למדד73%ניתוח רגישות לשינויים במדד מחירים לצרכן

מדד ממוצע 
צפוי

סך החזרים 
צפוי

החזר חודשי 
בעוד 10 שנים

1.50%2,261,684₪   6,740₪            

2%2,354,558₪   6,994₪            

2.50%2,454,947₪   7,262₪            

3%2,563,554₪   7,544₪            

3.50%2,681,148₪   7,839₪            

4%2,808,577₪   8,150₪            

4.50%2,946,775₪   8,477₪            

רגישות בינונית לריבית המשקרגישות לשינויי ריבית הפריים

החזר חודשיריבית פריים

1.50%6,703₪             

1.75%6,755₪             

2.25%6,861₪             

2.75%6,972₪             

3.25%7,086₪             

3.75%7,205₪             

4.25%7,327₪             

הסברים:

תחזית מבוססת על הנחות עבודה כי מדד מחירים לצרכן יעמוד על 2% שנתי ואינו לוקח1
בחשבון שינויים אפשריים בריבית במשק,  או בריביות ההלוואה במסלולים המשתנים

סך החזרים צפויים - סכום נומינלי של סך ההחזר החודשי הצפוי תחת הנחות העבודה2

מכפיל החזר מבטא את היחס בין גובה ההלוואה לגובה ההחזר הצפוי. לדוגמא מכפיל 1.8 3
מעיד כי על כל 1 שקל שנלקח מהבנק יחזיר הלקוח 1.8 שח כולל הריבית וההצמדה

מדד הסיכון משקף את אחוז הריביות המשתנות ואחוז הקרן שצמודה למדד 4

המחירים לצרכן מדורג בסולם 1-10

רכיב צמוד  
,  מדד

72.7%

 , 0.0%

רכיב לא 
,  צמוד

27.3%

הרכב המשכנתא

רכיב  
,  משתנה
54.7%

,  רכיב קבוע
45.3%

הרכב המשכנתא
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