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"זה משום שאין לך מוח ",ענתה הילדה..." ,לא משנה כמה משמימים
ואפורים הבתים שלנו ,אנשים בשר-ודם תמיד יעדיפו לגור שם מאשר בכל
מדינה אחרת ,יפה ככל שתהיה .אין מקום כמו הבית".
פרנק לימן באום' ,הקוסם מארץ עוץ'
"בני אדם הם היצורים היחידים שמרשים לילדים שלהם לחזור הביתה".
ביל קוסבי
"הבית אינו המקום בו אתה חי ,אלא המקום בו מבינים אותך".
קריסטיאן מורגנסטרן
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ערבות קמ"ע לאשראי בנקאי לשיכון
דף הסבר

 .1המטרה
להקנות לחבר/מועמד בקיבוץ בטוחה לצורך נטילת הלוואה עבור ביצוע תשתיות ,רכישה ,בניה או
שיפוצים של בית/דירת מגוריו בקיבוץ ,באישור הקיבוץ ,במקרים בהם הקרקע אינה רשומה ע"ש החבר.
במסמך זה ,יתייחסו המונחים "משתכן" ,מבקש" או "לווה" לחבר/מועמד כאמור.
 .2הנחות עבודה
 .2.1לאור השינויים וההפרטות שחלו בקיבוצים– מרבית חברי הקיבוצים כיום רוכשים ,בונים או
משפצים את בתיהם על חשבונם.
 .2.2לצורך מימון התשתיות והבניה ,נעזרים המשתכנים בהלוואה בנקאית.
 .2.3במרבית הקיבוצים לא קיים "שיוך קנייני" )מתן זכות רשומה במקרקעין( והמשתכן אינו יכול לקבל
הלוואת משכנתא בגין הנכס .יחד עם זאת ,מקנים קיבוצים רבים ,בהסכם שבין הקיבוץ והמשתכן,
"זכויות חוזיות" בנכס נשוא ההשקעה.
 .2.4ההסדר המפורט כאן אינו רלוונטי ולא יוחל בקיבוצים שבהם בוצע "שיוך מקרקעין קנייני" ושבהם
החברים יכולים לקבל הלוואת משכנתא בגין הנכס.
 .2.5קיבוצים שיתופיים יוכלו להמשיך ולהיעזר בערבויות קמ"ע בהלוואות לצורך מימון תשתיות ובניה
כבעבר וללא צורך בהסדר זה.
 .2.6עם הסכמת הבנק למתן הלוואה למשתכן ולאחר שהמשתכן קיבל אישור מהנהלת הקיבוץ תינתן לו
הזדמנות להסתייע בערבות קרן קמ"ע כמפורט להלן.
 .3ההלוואה
 .3.1כל בעלי הזכות בנכס )הבגירים המרכיבים את התא המשפחתי( יהיו רשומים כלווים "ביחד ולחוד",
לפי קביעת הבנק המלווה.
 .3.2אופן העמדת ההלוואה ותנאיה ייקבעו במו"מ בין הלווה והבנק/ים בהתאם לקריטריונים המקובלים
בבנק.
 .3.3על הלווה להמציא לבנק ולקמ"ע את כל המסמכים הקשורים לנכס ולהסכם שבינו לבין הקיבוץ בנוגע
לנכס.
 .4ערבות קמ"ע
 .4.1על המבקשים להמציא לקמ"ע אישור הקיבוץ לגבי היותם מורשים לרכוש ,לבנות ,לשפץ ,בית
בקיבוץ.
 .4.2קמ"ע תעניק למבקש ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ערבות בסכום של עד  50%מסכום ההלוואה ולא
יותר מ 350-אלש"ח )סכום הערבות(.

 .4.3הבנק וקמ"ע רשאים לדרוש מהלווה בטוחות נוספות,
כגון משכון הזכויות החוזיות בנכס ,וכן הסכם עם הקיבוץ
בו מתחייב הקיבוץ לסייע לבנק ולקמ"ע במקרה של אי
תשלום החוב.
 .4.4עם רישומה של משכנתא על הנכס לטובת הבנק,
ישחררו הלווה והבנק את קמ"ע מערבותה בגין
אותה הלוואה.
 .4.5במקרה של חילוט ערבות קמ"ע ,תיכנס קמ"ע
'בנעלי הבנק' ,לגבי הבטוחות שנמסרו על ידי
הלווה ולגבי ההסכם עם הקיבוץ.

 .5דמי ערבות קמ"ע
 ₪ 250בגין פתיחת תיק  0.3% +מגובה
ההלוואה )חד-פעמי(.
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תרשים זרימה כללי לערבות לשיכון על ידי קמ"ע

המשתכן :חתימה עם
הקיבוץ על הסכם
לעיגון זכויות בנכס

המשתכן :בקשת
ערבות מקמ"ע
להלוואה לבנייה

הקיבוץ :פנייה לקמ"ע
למתן ערבות למשתכן

המשתכן :מילוי שאלון
קמ"ע

הבנק :חילוט
ערבות קמ"ע

הבנק וקמ"ע :הליך
משפטי נגד הלווה
ומימוש הבטוחות

קמ"ע למשתכן :אישור
עקרוני המופנה אל
הבנק

הסכמה לפינוי
הדייר ומציאת
חלופה בDefault-

המשתכן :מו"מ עם
הבנק להסדרת

תנאי מימון ופדיון
ההלוואה

הבנק והמשתכן:
חתימה על כל מסמכי
ההלוואה לביצוע
השעבודים

רישום משכנתא
לבנק על הזכות
בנכס לכשיתאפשר

קמ"ע :חתימה על
ערבות להלוואה
מימוש הליך לפינוי
הלווה ומציאת
המשתכן/שוכר חלופי

מסלולDefault
לאחר  6חדשים

מסלול תקין

המשתכן :פירעון
ההלוואה לפי לוח
הסילוקין

הקיבוץ והמשתכן :עם
רישום הדירה בממ'י -
רישום משכנתא
לטובת הבנק

הבנק :שחרור קמ"ע
מהערבות למשתכן

משכון הזכויות
בנכס לבנק
ולקמ"ע

הקיבוץ :חתימה
לבנק ולקמ"ע על
התחייבויותיו
לסייע ככל שניתן
במקרה של אי-
פירעון ההלוואה

בקשה לערבות קמ"ע להלוואה לבניה/שיפוצים
שאלון

פרטי המבקש/ים:

.1

שם..................ת .זהות ....................טלפון  ..................מייל............................
שם  ................ת .זהות  ...................טלפון  ..................מייל............................

 .2כתובת קבועה....................................................................................... :
 .3הכתובת בה תבוצע הבנייה  /השיפוץ......................................................... :

 .4מועד משוער לתחילת העבודה................................. :
 .5עלות משוערת של התשתיות................................................................... :
 .6עלות משוערת של הבניה....................................................................... :
 .7סכום הלוואה משוער............................................................................. :
 .8מועד משוער לנטילת ההלוואה............................... :

 .9הבנק/ים אליהם פנית  /תפנה................................................................... :
סניף...................................................................................................:

.10

יש לי הסכם עם הקיבוץ המפרט את זכויותיי בנכס )למקרה של עזיבת
הקיבוץ/הורשה( :כן  /לא  /בטיפול.

.11

אני מבצע הבניה/שיפוץ לבדי או כחלק מ"קבוצת בנייה" ,פרט....................... :
..........................................................................................................

.12

פרטים נוספים..................................................................................... :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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