
5 טיפים למכירה מוצלחת של נכס . 

רוצים  לדעת איך למקסם את מחיר הנכס ב- 4  צעדים פשוטים? 
רוצים לדעת איך סוגרים את מכירת הנכס ומונעים פיצוץ בדקה ה-90 ? 

צרו קשר למכירה מהירה ומקצועית! 
052-3626949 נריה 

טיפ ראשון 
בדיקת עלויות נלוות ( מיסים )  

לפני שמוצאים נכס למכירה , צריכים לקחת בחשבון את כל הוצאות הנלוות ,לדוגמה: מס שבח, הטל 
השבחה, דמי תיווך ,שכ"ט עו"ד שמאי, דמי רישום משכנתא. 

טיפ שני 
צ'ק שכ"ט עו"ד ( בודק גם רצינות הקונה) 

עם סגירת העסקה רצוי ומומלץ לבקש מהקונה צ'ק על סך בין 1000 ל 2000 ₪ לפקודת עורך דין  של  ₪ לפקודת עורך דין  של 
המוכר, אתם בטח שואלים למה? כי אם עו"ד שלכם יעשה בדיקות על הנכס, יערוך חוזה והקונה פתאום 
לא ירצה לקנות את הדירה, אז זה הסכום יהיה כשכ"ט עו"ד, ואם הוא יקנה את הדירה זה יהיה חלק 

מתשלום של הדירה. 

טיפ שלישי  
שכ"ט עורך דין ,מתווך (מתי משלמים) 

תשלום ראשון, עבור הנכס שאמור לקבל המוכר, משאירים אצל עורך דין עד לרשום הערת הזהרה תשלום ראשון, עבור הנכס שאמור לקבל המוכר, משאירים אצל עורך דין עד לרשום הערת הזהרה 
לטובת הקונה. שכ"ט עורך דין ,ומתווך נהוג לשלם עם חתימת החוזה. 

טיפ רביעי 
צ'ק בנקאי לביטחון (איך ולמי להוציא) 

עם חתימת העסקה כל עו"ד מבקש מהקונה להשאיר אצלו צ'ק בנקאי בנאמנות ,עד שמקבלים 
מהמוכר את כל האישורים הנדרשים לרשום בטאבו, יש עורכי דין  שרוצים את הצ'ק הבנקאי על שמם, 
אני ממליץ להוציא צ'ק בנקאי אך ורק על שם המוכר, ורק אז להשאיר את הצ'ק אצל עו"ד בנאמנות. 

טיפ חמישי טיפ חמישי 
איך לבחור עו"ד ( בלתי תלוי ,אינטרס רק שלכם) 

לכל צד צריך שיהיה עורך דין משלו כדי להגן על האינטרסים של כל צד בנפרד, מכוון שעו"ד  שמייצג  
שני הצדדים  אין מי יבדוק אותו, לכן מומלץ מאוד לקחת לכל צד עו"ד משלו. עו"ד צריך להיות מומחה 
במקרקעין ועובד מעל 5 שנים .בשום אופן לא לקחת עו"ד שמתעסק גם פלילי, גם בגירושין, וגם בנדל"ן, 

עו"ד חייב להיות מומחה במקרקעין בלבד. 


