
קבלת יתרה עדכנית למשכנתא בכל דרך שנוחה לכם

מעוניינים להוציא את הדו"ח ישירות מאתר 
הבנק? 

רוצים לשוחח עם מוקד 
השירות? 

באיזה בנק 
לקחתם 
משכנתא?

ניתן להוציא דו"ח באינטרנט גם אם אינכם
לקוחות הבנק. 

 לינק

טלפון– 8860*
ימים א'-ה '–8:00-18:30

יום ו '– 08:00-13:00

מזרחי 
 טפחות

ניתן להוציא דו"ח באינטרנט רק אם אתם לקוחות 
הבנק בחשבונכם הפרטי.  

לינק 

טלפון– 6062*
ימים א-ה '– 8:30-16:30

 לאומי

ניתן להוציא דו"ח באינטרנט – גם אם אינכם 
לקוחות הבנק ובתנאי שיש לכם קוד גישה לאתר. 

לינק 

טלפון–2401*
ימים א'-ה '–8:00-16:00 

 הפועלים

ניתן להוציא דו"ח באינטרנט רק אם אתם 
לקוחות הבנק בחשבונכם הפרטי. 

במידה ואין לכם עו"ש, ניתן להוציא מידע 
בעזרת. כרטיס מידע מגנטי בעמדות שירות 

לינק 

טלפון–2009*
ימים א'-ה '–8:00-19:00 

יום ו '– 08:00-13:00 

 דיסקונט

03-5191555טלפון –  לצערנו לא ניתן להוציא דו"ח באינטרנט.
 )שלוחה 2(

ימים א'-ה '- 9:00-13:00

 אגוד

ניתן להוציא דו"ח באינטרנט רק אם יש לכם עו"ש 
בבנק.  

טלפון– 3477*
ימים א', ג', ה ' – 08:30-13:45 
ימים ב', ד '– -08:30-13:00  , 

16:00-18:15

 מרכנתיל

ניתן להוציא דו"ח באינטרנט – גם אם אינכם 
לקוחות הבנק ובתנאי שיש לכם קוד גישה לאתר. 

טלפון– 3533*
ימים א'-ה '– 08:00-18:00

 הבינלאומי

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/bank/support-center/pages/mortgage-balance.aspx
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/bank/support-center/pages/mortgage-balance.aspx
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/bank/support-center/pages/mortgage-balance.aspx
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/bank/support-center/pages/mortgage-balance.aspx
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/bank/support-center/pages/mortgage-balance.aspx
https://www.leumi.co.il/Lobby/Mortgage-info/37358/
https://www.leumi.co.il/Lobby/Mortgage-info/37358/
https://www.leumi.co.il/Lobby/Mortgage-info/37358/
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/article?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mlib/mashkanta/home/sa_livemshknt/hafaketdochotweb&WCM_PORTLET=PC_7_IO9ASI420GL3602J91DR8N0007_WCM&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/article?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mlib/mashkanta/home/sa_livemshknt/hafaketdochotweb&WCM_PORTLET=PC_7_IO9ASI420GL3602J91DR8N0007_WCM&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/article?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mlib/mashkanta/home/sa_livemshknt/hafaketdochotweb&WCM_PORTLET=PC_7_IO9ASI420GL3602J91DR8N0007_WCM&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/article?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mlib/mashkanta/home/sa_livemshknt/hafaketdochotweb&WCM_PORTLET=PC_7_IO9ASI420GL3602J91DR8N0007_WCM&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/article?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mlib/mashkanta/home/sa_livemshknt/hafaketdochotweb&WCM_PORTLET=PC_7_IO9ASI420GL3602J91DR8N0007_WCM&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/article?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mlib/mashkanta/home/sa_livemshknt/hafaketdochotweb&WCM_PORTLET=PC_7_IO9ASI420GL3602J91DR8N0007_WCM&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/article?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mlib/mashkanta/home/sa_livemshknt/hafaketdochotweb&WCM_PORTLET=PC_7_IO9ASI420GL3602J91DR8N0007_WCM&proceed=1
https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit/mortgage/information-and-service-center
https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit/mortgage/information-and-service-center
https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit/mortgage/information-and-service-center
https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit/mortgage/information-and-service-center
https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit/mortgage/information-and-service-center
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/article?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mlib/mashkanta/home/sa_livemshknt/hafaketdochotweb&WCM_PORTLET=PC_7_IO9ASI420GL3602J91DR8N0007_WCM&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/mashkanta/article?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mlib/mashkanta/home/sa_livemshknt/hafaketdochotweb&WCM_PORTLET=PC_7_IO9ASI420GL3602J91DR8N0007_WCM&proceed=1


לצערנו לא ניתן להוציא דו"ח באינטרנט. טלפון –1700-700-185 
 )שלוחה 2 ( 

ימים א'-ה '– 08:00-18:00 

אוצר החייל

לצערנו לא ניתן להוציא דו"ח באינטרנט.  טלפון – 3533*
ימים א'-ה '– 08:00-18:00 

מסד

לצערנו לא ניתן להוציא דו"ח באינטרנט. טלפון – 3360* ימים 
א'-ה '– -00:08

18:00 

פאגי

לצערנו לא ניתן להוציא דו"ח באינטרנט. טלפון – 076-8095115 
ימים א', ג', ד '– 08:30-15:30 

ימים ב', ה '- 09:00-14:00, 
 16:00-18:00

יום ו '– 09:00-12:00 

ירושלים

לצערנו לא ניתן להוציא דו"ח באינטרנט. טלפון – 03-6251009 
ימים א'-ה '–09:00-15:00

כלל חברה 
לביטוח



 :דוח יתרות בבנק הפועלים הוצאתמדריך ל
:1 אפשרות

.יתרות הסילוק ח"ולבקש שישלחו לכם את דו׳ ה –׳ בימים א 8:00-16:00בשעות  2401* לחייג

 :2אפשרות 
  .ח באתר האינטרנט של הבנק"את הדו להוציא

 :ח באינטרנט"להלן הסבר מפורט על הוצאת הדו

 .נכנסים לחשבון .1

 לוחצים על הלוואות ומשכנתאות .2



3. יורדים עד לסוף העמוד 

 לוחצים עליו – "דוח פרטי משכנתא" –בסוף העמוד יש לינק עם הכיתוב  . 4

 :תיפתח לשונית נוספת עם הדוח יתרות לסילוק שנראה כך מיד. 5

זהו הדו"ח יתרות לסילוק הרצוי שיש לשלוח ליועץ המשכנתאות על מנת לבדוק כדאיות מחזור למשכנתא. 

בהצלחה! 


	נייר מכתבים שלו חפר
	הוצאת דוח יתרות משכנתא (2).....עעע



