
 קיצרנו לכם את הזמן בבחירת יועץ משכנתאות !

מידע על תחום המשכנתאות של בנקים, יועצי  הרשת מלאה בהרבה מאוד

ת אלף ואח -מרוב מידע קשה לדעת על מי לסמוך משכנתאות, חברות משכנתאות. 

בקיצור בשביל לבחור  -המלצות, טיפים, מה תעשה, מה אל תעשה כתבות בתחום,

 היום יועץ משכנתא אתה עלול לטבוע כל הדרך אל הבנק...

הולך אינדקס חדש וייחודי ש –בדיוק לשם כך הקמנו עבורכם את "יועץ לחיים" 

חוות דעת,  דר ולרכז את כל יועצי המשכנתאות לפי מיקום, בשילוב סלכם לעשות 

 ועיים בתחום המשכנתאות, טיפים, מאמרים, מידע חדש ועוד.תכנים מקצ

 ידע = כוח = קבלת החלטה טובה יותר

את הפיתרון הטוב ביותר בכל הקשור לתכנון המשכנתא  אין שום סיבה שלא תקבל

ההחלטה החשובה ביותר  אלא על –.  אחרי הכל, לא מדובר על עוד החלטה ךשל

יות עצומות על עתידך ועל הנזילות שיש לה משמעו, כזו בחייך שכנראה תקח

ך ולא נכונה את פריסת המשכנתא של ן.  אם לא תתכנהכספית שלך עד סוף חייך

 האת – ךיועץ משכנאות שרואה עין בעין את הצרכים והיכולות הכלכליות של תבחר

 לשלם על כך מחיר יקר בעתיד. עשוי

אתה יכול לקבל החלטה טובה יותר.  ואין מקום טוב  –במציאות בה כל המידע נגיש 

יותר לעשות את הבדיקות האלה מאשר החלטה הרת גורל כמו תכנון משכנתא.  

עצם ההשוואה מאפשרת לך להפעיל שיקול דעת, לאסוף מידע, לבחון יתרונות, 

לערוך השוואה ולצאת עם השירות הכי טוב שאתה יכול לקבל בכל תחום וכעת 

    בתחום יועצי המשכנתאות.גם  -כאמור

 

 

 

 

 

 



 כולם פה בשביל הבית שלך! –יועץ לחיים 

לל כל יועצי המשכנתאות מרחבי הארץ כו רכז עבורכם אתאינדקס "יועץ לחיים" מ

תחומי ההתמחות והידע שלו בתחום  פרטים אישיים ומידע על כל אחד,

 יחוד ועוד. המשכנתאות, ניסיון, ותק, חוות דעת, מומחיות מיוחדת אם יש, יתרונות, י

חסכנו לכם זמן, חסכנו לכם מקום בזיכרון. אתם לא צריכים לזכור שום דבר, ולא 

 לרשום פתקים. האתר כולו יהיה חשוף, נגיש, ברור וממוקד לפניכם.

אנו מזמינים אתכם לבחון את היועצים השונים שאיגדנו עבורכם. כל יועץ באתר 

לבחור את היועץ שלכם נבדק מבעוד מועד על מנת שאתם תיחשפו ותוכלו 

 מהטובים והמנוסים ביותר.

 כי גם יועצי משכנתאות צריכים בית..   –אינדקס "יועץ לחיים" 

 

 

 

 

 


