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שפה פיננסית–לפגישה עם הבנקאי צריך להתכונן 
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גם הבנקים טועים

ועבודה שוטפתעמלות

הבנקשלשהטעויותרק.טועהגםשעושהמיכל

החשבוןאחרילעקובחייבים-כסףהרבהלכםעולות

מכםשגוביםוהריביותשהעמלותולבדוקשוטףבאופן

למהתאמינולא.הבנקעםשסגרתםמהאתתואמות

!שתגלו

,קודמותשניםעלגםמהבנקהחזריםלדרושאפשר

.כתובלכםשהבטיחומהאתלכםשישבתנאי

טיפ שיחסוך לכם כסף5

מסלולהבנקיםבכלשישהידעתם

מחזורעם)קטןלעסקמוזלעמלות

(₪מיליון5מנמוך

פשוטזהלעשותשצריךמהכל

עלהחשבוןמרואהמכתבלהביא

.המחזורגובה
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הכר את הבנקאי
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את  נהל -אל תופתע 

העסקהאשראי של 
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התאם את הרכב האשראי  
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