אופטימה מודלים כלכליים

בע"מ | 074-7137702

שירות ניכיון שיקים מיוחד  -לעורכי דין בלבד
מסגרות אשראי משלימות כנגד הפקדת צ'קים דחויים.

חברת אופטימה מציעה שרות חדש להרחבת תיק אשראי שלך ,בהתבסס
על הקריטריונים הבאים:
 .1ניכיון צ'קים עומד על כ 90% -מערך הצ'ק.
 .2פטור מלא מעמלת הקמה לעסקת הניכיון.
 .3פטור מלא מעמלת הקצאת אשראי ,כמקובל בבנקים.
 .4פתיחת מסגרת אשראי חוץ בנקאית נוספת.
 .5ניכיון צ'קים מבנק הדואר וצקים למוטב בלבד.
חברת אופטימה עוסקת בתחום הניהול והייעול הפיננסי משנת  2006וצברה
ניסיון וידע רב בתחום בסקטורים עסקיים מגוונים.
עיקרון מנחה בשירותים אותם מעניקה חברתנו מתבסס על כך שבעל
העסק  /החברה יעסוק בפעילות הליבה לייצור ההכנסה ואנו נספק לו את
שאר השירותים הפיננסיים בכדי לפנות את זמנו לעסוק בכך.
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במסגרת השרות ,יגיע נציג מחברתנו למשרדכם ,להסביר על השרות,
לענות על כל שאלותיכם ובהמשך לפתוח עבורכם תיק לקוח.
השרות יינתן לנוחיותכם במשרדכם ללא חיוב ,כל זאת בכדי לחסוך
מזמנכם היקר.

יתרונות השימוש בשרותינו
 .1תוספת אשראי למסגרות הקיימות – הרחבת האשראי הכולל.
 .2ניכיון צ'קים עומד על כ 90% -מערך הצ'ק.
 .3פטור מלא מעמלת הקמת לעסקת הניכיון.
 .4פטור מלא מעמלת הקצאת אשראי כמקובל בבנקים.
 .5ניכיון צ'קים מבנק הדואר וצ'קים למוטב בלבד.
 .6יעילות ואיכות בשרות – שליח יגיע למשרדי הלקוח  -חסכון בזמן
 .7שקיפות מלאה – עיון במצב חשבון עדכני
 .8מרווחי ריבית אטרקטיביים – החל מ  1.05%לחודש )בהתאם לתנאי
העסקה והשיק(.

לקוחות עסקיים המעוניינים לבצע ניכיון צ'קים יכולים לפנות לבנקים השונים
ולבצע פעולת ניכיון בהתאם לסדרת התניות:
.1
.2
.3
.4
.5

הבנק יקבל צ'קים דחויים אשר גילם לא יעלה על  6חודשים.
הבנק ינכה מכל צ'ק עד כ –  70%מהערך הנקוב בצ'ק.
אחריות על פעולת ניכיון הצ'קים תחול על הלקוח בלבד.
קיימות עמלות הקמה ועמלות משמורת לכל צ'ק.
כפוף ליתרת ביטחונות האשראי הכולל.

לסיכום:
במרבית המקרים ניכיון בנקאי יקר יותר ,מסורבל יותר וגורע מסך הביטחונות
והאשראי שהוקצה ללקוח.

"את רוב הכסף מבזבזים בניסיון לקנות זמן כדי לעשות כסף ,איתו משלמים על כל הדברים
שחושבים שצריך כי ישנו הכסף"
אליסון פירסון
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