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 בקשה  למתן  התחייבות  לרישום  משכנתאהנדון:  
 והוראה  בלתי  חוזרת  לשעבד  זכויות  בדירה                                         

                               
 

נחתם  חוזה  מכר  דירה  )להלן: וביום  ____________  .1:הואיל

 "(  בין  ה"ה:החוזה" 

 שם  _________________  ת.ז.  _____________ 

 שם  _________________  ת.ז.  _____________ 

 "(המעבירים)להלן:  " 

 לבין  ה"ה: 

 שם  _________________  ת.ז.  _____________  

 _____שם  _________________  ת.ז.  ________  

 "(מקבלי  ההעברה)להלן:  " 

 

לגבי  דירה  מס'  ____  בקומה  _______  בבית  מס'  ____ 

,  בגוש במודיעיןהנמצאת  ברחוב  _________________  

.הדירה__________  חלק  מחלקה  _______  )להלן:  " )" 

ומקבלי  ההעברה  עומדים  לקבל  הלוואה  בסך  _________  .2

 ___________________________(  ש"ח  מאת)במילים:  _

"(המלווה_____________________________  )להלן:  "

 כחלק  מהמימון  לרכישת  הדירה  מהמעבירים. 
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והמלווה  התנה  מתן  ההלוואה  למקבלי  ההעברה  במסירת כתב   .3

התחייבות  שלכם  לרישום  משכנתא  לטובת  המלווה על  הזכויות  

בעת  שיתאפשר  לרשום  את  הזכויות בדירה  על  שם    בדירה

 מקבלי  ההעברה  בלשכת  רישום  המקרקעין.

                   

      :לפיכך,  אנו  המעבירים  פונים  אליכם  כדלקמן .  1

אין  אתם  מעורבים  או  אחראים  בצורה  כלשהי לביצוע  החוזה   1.1

 בינינו  לבין  מקבלי  ההעברה.

על  מנת  להבטיח  שמקבלי  ההעברה  יקבלו  את ההלוואה   1.2

מהמלווה,  ולצורך  זה  שתוציאו  כתב התחייבות  שלכם  לרישום  

משכנתא  לטובת  המלווה על  הזכויות  בדירה  בעת  שיתאפשר  

לרשום  את הזכויות  בדירה  על  שם  מקבלי  ההעברה  בלשכת 

 ומאשרים באופן  בלתי  חוזר: רישום  המקרקעין,  אנו  מסכימים 

לא  נהיה  זכאים  לבטל  את  החוזה  מכל  סיבה שהיא,  וזאת  על  

 אף  כל  דבר  אחר  האמור  בחוזה או  בדין.

הננו  מצהירים  כי  על  הדירה  לא  רובצים  כל שעבוד,  משכנתא,   1.3

 משכון,  עיקול  או  חוב  אחר לצד  ג'  כלשהו,  לרבות  בגין  סילוק 

 או  גרירת כל  משכנתא  ביחס  לזכויות  בדירה.

 

 :לפיכך,  אנו  מקבלי  ההעברה  פונים  אליכם  כדלקמן .      2

הננו  מוסרים  לכם  בזה  הוראה  בלתי  חוזרת לשעבד  את  מלוא   2.1

זכויותינו  בדירה  לטובת המלווה  על  פי  כתב  התחייבות  לפי  

 לבין  המלווה. נוסח  מוסכם ומקובל  ביניכם 

ידוע  לנו  ואנו  מסכימים  לכך  כי  לא  נוכל לבצע  כל  פעולת   2.2

העברת  זכויות  או  כל  פעולה אחרת  בקשר  לשינוי  הזכויות  

שלנו  בדירה  הנ"ל ללא  הסכמת  המלווה  בכתב,  או  אישורו  על 

 ביטול  השעבוד  וללא  הודעה  מוקדמת  על  כך  גם לכם.

,  המעבירים  ומקבלי  ההעברה,  מתחייבים  לשפות אתכם  בגין  כל  אנו .3

תביעה  שתתבעו  עקב  אי  מילוי התחייבותכם  לשעבד  את  זכויות  

 מקבלי  ההעברה  בדירה לטובת  המלווה,  מסיבה  הקשורה  בנו.
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 :ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום 

 

 :  המעבירים

 

 ___________  חתימה:  __________  שם:  _______________  ת.ז.:

 שם:  _______________  ת.ז.:  ___________  חתימה:  __________

 

 :מקבלי  ההעברה

 

 שם:  _______________  ת.ז.:  ___________  חתימה:  __________

 שם:  _______________  ת.ז.:  ___________  חתימה:  __________

                           

 :  אישור  חתימות

 

 הנ"ל  חתמו  בפני  עו"ד  __________________  

 

 

_____________   __________________ 
 חתימה  וחותמת  עוה"ד    תאריך        
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