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רווח נקי:
• דואגת לעשות השוואה יסודית ומקיפה בין הצעות הבנקים וחברות הביטוח.

• מנהלת משא ומתן קשוח מול הגופים כדי לתת לך את ההצעה הטובה ביותר עבורך.
• אוספת נתונים על המשכנתא הנוכחית שלך ובוחנת אם ניתן לשפר את המצב הקיים.

ומה לך נותר לעשות?! לחתום ולהנות מהחסכון!
• התהליך יתבצע באמצעות פגישות אישיות, שקיפות מלאה לאורך הדרך    

   וסטנדרט גובה.
• אצלנו ברווח נקי ישנם צוותי יועצים מובחרים בעלי השכלה עסקית וחשבונאית רחבה.

רוצה לקחת משכנתא? יש לך משכנתא אבל 
מרגיש שלוקחים לך יותר מידי כסף?

נראה לך שלא פעלו לטובתך האישית?
אנחנו כאן בשביל לסייע לך! 
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לקחת משכנתא חדשה

מחזור משכנתא

משכנתא לכל מטרה

ההחלטה על נטילת המשכנתא הינה החלטה כלכלית לא פשוטה ומהווה צעד 
משמעותי עבור משפחה. כיום בישראל נחתמות בכל חודש כעשרת אלפים 

משכנתאות חדשות.
מטרתנו להקל על התהליך ולהפוך אותו לפחות מורכב וקשה. בעזרת המומחים 
שלנו וניסיוננו, אנו יודעים כיצד לעשות זאת עבורכם! אנו נלווה אתכם לאורך כל 

הדרך, בבנקים, בבניית תמהיל משכנתא אופטימלי ונערוך עבורך מכרז על הריביות 
מול הבנקים השונים, כך שתצא עם המשכנתא הזולה והטובה ביותר עבורך.

מחזור משכנתא הינו תהליך של החלפה בין משכנתא ישנה לחדשה בעלת תנאים 
טובים יותר. לרוב נמחזר משכנתא כאשר התשלומים החודשים גבוהים או נמוכים 
מדי וכן מעוניינים לפרוס את התשלומים לתקופה קצרה או ארוכה יותר. במקרים 

אחרים נמחזר בעקבות שינוייים בריביות על המשכנתא בכלל המשק.
מחזור משכנתא יאפשר לכם לחסוך בין אלפי למאות אלפי שקלים. 

משכנתא לכל מטרה הינה כל הלוואה הניתנת ע"י הבנק למשכנתאות כנגד 
שיעבוד דירת מגורים ושלא לטובת רכישת דירה. הלוואה זו מצריכה עמידה בתנאים 

מסויימים מפני שהיא איננה כמו הלוואה רגילה אשר מקבלים מהבנק ומחזירים 
לאחר תקופת מסוימת.

הלוואה זו תינתן ברביות טובות יותר מאלו הניתנות ע"י הסניף המסחרי של הבנק 
בהלוואות רגילות. אנחנו כאן כדאי לסייע לכם לקבל את המשכנתא הטובה ביותר!

פגישת ייעוץ ראשונית חינם
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