
חברה משכנת קרית ספר (דיור מודיעין) בע"מ  - הנחיות ונהלים

העברת זכויות ממוכר לקונה
כמפורט.1 והטפסים המסמכים כל את להמציא נא מלאה זכויות העברת ב"רשימתלצורך

 המצ"ב.המסמכים להעברת זכויות"

2.) הזכויות העברת הדירה,1טופסלשטר לגבי החברה מאת שניתן זכויות אישור יצורף (
הזכויות. העברת שטר חתימת ביום הנכון הזכויות מצב את הצדדים, הצהרת לפי והמשקף,
הרישום מצב את תואמים יהיו שנתוניו ובלבד ישן, זכויות באישור זה לצורך להשתמש ניתן
חתימת ביום הנכון הזכויות מצב את משקף שהוא כאמור, יצהירו, ושהצדדים החברה, בספרי

שטר העברת הזכויות.

לבדוק.3 נא ומדוייקים. מלאים כשהם הדרושים, המסמכים כל משלוח על להקפיד נא
במסמכים הדירה מספר התאמת ואת המסמכים, בכל הזיהוי מספרי התאמת את במיוחד
מלאה התאמה לוודא יש כן כמו הזכויות. באישור כמופיע החברה בספרי למספרה
התאמות אי או חוסרים שיימצאו ככל הרלוונטיים. במסמכים מהבנק ההלוואה במספרי

יוחזר התיק בשלמותו, וייגבו דמי טיפול חוזר לפי המחירון המצ"ב.

כ-.4 בתוך תושלם החברה בספרי הזכויות העברת חריגות, בנסיבות עבודה30למעט ימי
 מהמצאת סט מסמכים שלם ומסודר ותשלום דמי הטיפול.

ע"ש.5 במינהל הרישום להעברת הפניה תישלח החברה, בספרי הזכויות העברת לאחר סמוך
הנעבר.

לרישום.6 התחייבות משכנתא, הלוואת נטל והנעבר במקרה וכן, הנעבר, ע"ש זכויות אישור
העברת על מהמינהל אישור המצאת לאחר רק יונפקו - הבנק לטובת החברה של משכנתא

הזכויות בספריו לנעבר.

כללי
המלאה..7 הזכויות העברת לפני מכר, חוזה קיום על המשכנת החברה בספרי הערה לרשום ניתן

) מכר" חוזה על הערה לרישום "בקשה טופס להמציא נא כך, חוזה4טופסלשם בצירוף (
המכר.

שיפוטי.8 צו גירושין, אגב העברה ירושה, לרבות: זכויות", "העברת שאינן פעולות רישום לצורך
), ומסמכים נוספים לפי דרישה.5טופס וכיו"ב נא להשתמש בטופס "בקשה לרישום פעולה" (

כל הטפסים, לגבי כל פעולה, יהיו מודפסים ויוגשו במספר העותקים הנדרש..9

לצרף.10 נא - כח יפוי לפי הנעשית פעולה כל מקורילגבי אועותק הכח יפוי נוטריונישל העתק
שלו.

דמי טיפול בגין שירותי החברה המשכנת יהיו לפי המחירון המצ"ב..11
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