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 وام رهنی چیست؟

شود تا  می گرفته خانه وام رهنی وامی است که توسط خریدار

خریدار کل مبلغ استقراضی  سسپ کند، را خریداری خانهیک 

 وام .کند پرداخت می وام دهندهستمزد را به به عالوه ی بهره و د

 خانهسند یا مالکیت  ،عنوان وثیقه یا ضمانت پرداخت به دهنده

نگه نزد خود  ،وام رهنی را تسویه کند ،را تا زمانی که خریدار

 .دارد می

به  با توجه هر فردتخاب انو  انواع مختلفی دارد وام رهنی

افراد  برخی .متفاوت استوضعیت مالی و افق سرمایه گذاری 

 برخی .سال در یک خانه زندگی کنند 03به مدت تمایل دارند 

مشتری با  از این رو منطبق کردن .کسب کنندسود امالک و مستغالت و فروش از خرید دهند تا  های کوتاه مدت انجام می سرمایه گذاری افراد

و درصد   نرخ تغییر ارزش ، نهایی بهای های رهنی عبارتند از  اصطالحات مربوط به وام برخی از .است نیازمند صرف وقت و انرژی ،وام مناسب

 .ها قابل مذاکره هستند هزینهایناز  بسیاری .0نرخ ساالنه است

ی  کارشناسان بر این باورند که مقایسه .، ارزان نشان دادن آن نیست های پنهان هزینه وجود به دلیل وام رهنی برای تبلیغ راه بهترینهمیشه 

تمام  زیرا قانون ملزم کرده است که کمک کند، ،ارزانتر است ها از وام در مورد اینکه کدام یکتواند به تصمیم گیری  ها می وامدرصد نرخ ساالنه 

 .ود استاعالم نشدرصد نرخ ساالنه  در بعضی موار ممکن است که .آورده شوند درصد نرخ ساالنهمربوط به  محاسباتدر  بایدها زدمدست

  وام رهنی خصوصیبیمه د و خریدار مجبور به دریافت شو های بهره کمتر می نرخ را به صورت نقد بپردازد، قیمت خرید% 3 اگر خریدار 

 ،زیرا در شرایطی که خریدار قادر به پرداخت نباشد ،الزم است ی دارندنی که سرمایه کمبرای خریداراوام رهنی  خصوصیبیمه  .باشد مین

برای محافظت از بپردازد  از قیمت مسکن را% 3 از  وام دهندگان، زمانی که خریدار کمتر .صورت می گیرد این بیمهبرداختها توسط 

 ی، در ابتداهای صورت گرفته و بهره مربوطه به عالوه میزان هزینه وام رهنی ارزش زیرا  ،هستندوام رهنی  خصوصیبیمه نیازمند  های سرمایه

 وام ،های خود را انجام نداده باشد بازپرداخت گیرندهوام  اگر شد، منقضیوام رهنی  خصوصیبیمه زمانی که . است ملک ارزشاز  بیشترقرارداد 

به این معنا که خریدار در قرارداد خود کوتاهی کرده و وام دهنده می تواند با فروش اموال وام ، شود گیرندهوام  یِ مالک خانهتواند  دهنده می

 .خود را جبران کند زیان گیرنده،

تامین  .باید به فکرتامین مالی مجدد باشد احتماالً شود، ینگینقد دچار کمبود ناگهان ،مطلوبی است وضعی وام رهنی که دارای  اگر یک دارنده

این است های رهنی  در مورد وام سرانگشتییک قانون  .یابد های ماهانه کاهش می پرداخت مالی به وسیله وام های بلند مدت باعث می شود تا

 .باشد یقابل قبولباید میزان مد نسبت بدهی به درآ به عبارت دیگر. ایط تجاوز کندکل درآمد فرد واجد شر% 2 که پرداخت وام رهنی نباید از 

بهتر از قبل از اقدام به گرفتن وام رهنی، ابتدا  .شوند میدر نظر گرفته محاسبه نیز در این  های دیگر و سایر بدهی خودرو  وام های اعتباری، کارت

                                                           
1 Closing fees 
2 Points 
3 Annual percentage rate 
4 Hidden fees 
5 Private Mortgage Insurance 
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وام مطمئن و  یک .مدت و یا بلند مدت باشند کوتاه توانند با نرخ ثابت یا متغیر، وام های رهنی می. ودن خود را بررسی کنیدواجد شرایط ب

به طور و  ای استفاده کنید ام دهنده، ابتدا از مشاوران حرفهب بهترین برنامه و همچنین واز انتخا قبل .مناسب به عوامل زیادی بستگی دارد

 .سی کنیدرمورد نظر خود را بر های گزینهکامل 

 

 


