
  לקבלת מימון  תקון חברת אופק שלי ביה ופיתוח

ידוע ללקוח כי קבלת מימון כרוך בתשלום חד פעמי עבור מציאת  .1
 מימון ללקוח .

ידוע ללקוח כי חברת אופק שלי ביה ופיתוח בע"מ איה הגוף  .2
 הממן , אלה רק הגוף המתווך בין הגוף המימון ללקוח .

אחראית  תהיהבכל מצב חברת אופק שלי ביה ופיתוח בע"מ לא  .3
על שום זק או עוגמת פש שתגרם ללקוח בגין הזמת מימון או 
שימוש בכספי המימון ו/או הרכוש אשר רכש בכספי המימון לא 

 במישרין ולא בעקיפין .

הלקוח מאשר במילוי טופס דיגיטלי זה כי אין לו בקשות ו/או  .4
סעד אחר מכל סוג שהוא כלפי חברת אופק שלי טעות ו/או כל 

 ביה ופיתוח בע"מ .

 בעת אישור תקון זה מאשר הלקוח את הזמת המימון . .5

מוסכם על הצדדים כי חברת אופק שלי ביה ופיתוח בע"מ לא  .6
אחראית על הרכישה שביצע הלקוח מכספי המימון בין אם  תהיה

תוח בע"מ וגם הרכישה עשתה בתיווך חברת אופק שלי ביה ופי
 אם לאו.

הלקוח מצהיר כי בדק את אשר מעויין לרכוש והלקוח מקבל את  .7
הלוואת המימון לאחר שבדק ובחן ומצא שהלוואת המימון 
מתאימה לו לצרכיו וכי יצליח הוא לעמוד בהחזרי ההלוואה אותה 

 הוא לוקח מחברת המימון .

ם חשוב להבהיר כי כל החישובים הים סימולציות בלבד ואי .8
מחייבים את הגוף המממן ו/או את חברת אופק שלי ביה ופיתוח 

מי מעובדיה ו/או מי מסוכיה בהעמדת ההלוואה ו/או  אובע"מ 
באופן החישוב ו/או ההחזר החודשי והכל כפוף לאישור בפועל של 

 הגוף המממן .

פית, הריבית העדכית וחשוב לציין כי הצעת המימון איה ס .9
הגורם המממן ובכפוף לאישור ההלוואה  תיקבע ותאושר על ידי

 באמצעות הגורם הממן .

במסמך זה איו סופי , המחיר יקבע על פי  המצויןהמחיר  .10
 הסכם המכירה בעת ביצוע התשלום .

חברת אופק שלי ביה ופיתוח בע"מ ו/או מי מעובדיה ו/או  .11
מי מסוכיה אים מתחייבים להעמדת המימון והדבר תון 

 לט והבלעדי של הגוף הממן .לשיקול דעתו המוח

חברת אופק שלי ביה ופיתוח בע"מ לא תישא בכל אחריות  .12
ו/או זק מכל סוג שהוא בקשר עם השימוש במחשבון המימון ו/או 

 ההסתמכות עליו .



אין לראות בתוים שהוצגו משום המלצה ו/או ייעוץ ו/או  .13
הבעת דעה בקשר לכדאיות רכישת הדירה באמצעות מימון ו/או 

 יזה מהמסלולים המוצגים במחשבון. בא

השימוש במחשבון מהווה אישור והסכמה של המשתמש  .14
 לתאים לעיל.
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