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 ,לחברי קבוצת הרכישה שלום רב
 

השלמת החוסרים במלואה היא כמובן . מצורפת רשימת חוסרים בתיקי האשראי הפרטניים של כל אחד מכם
 .תנאי להזרמת כספי הבנק המממן

 
 !ובמיידי –כל אחד לפי דרישת הבנק הספציפית לו , נא טיפולכם האישי

 
חברת הניהול בהודעה שעל הקבוצה לסיים את תהליך האשראי עד נציגי הבנק יצרו לאחרונה קשר עם 

 2הבנק ייסוג מהפרויקט -במידה והקבוצה לא תעמוד במשימה עד לתאריך זה  512.020.512ליום ה 
 

זו הפרה של הסכם הבניה . שולם רק בחלקו והקבוצה מאחרת בתשלום לקבלן 2' חשבון הקבלן מס, בנוסף
 .ת אי נחת עד כדי רצון לסגת מהעסקהומצד הקבלן כבר נשמעים קולו

 
חברת הניהול ונציגיה מבקשים מכם בכל לשון של בקשה לקחת ברצינות את העניין ולבצע את המוטל עליכם 

 .ביצוע שרק אתם יכולים עליו ואין לחברת הניהול דרך לעשות זאת במקומכם, מיד
 

 המשכנתאות של סניף חיפה בטלפון לבירורים בקשר לחוסרים הפרטניים ניתן להתקשר לחדווה ממחלקת
40-6288628 . 

 
בוצעו מספר רב של פעולות מול העירייה והאחרונה די מגויסת לטובת הפרויקט : בעניין צו הפסקת העבודה

 . ומבקשת לראות את המשכיותו המיידית
 

כך שנוכל , יצומצםיוסר הצו או , עמדנו בכל תנאי העירייה להסרת הצו ואנו מקווים כי בסוף השבוע הזה
 .להמשיך בעבודות וללא הפרעה עד תומן

 
 ב רשימת החוסרים בתיקים"רצ

 
 : ב פרטי החשבון להעברת עמלת פתיחת התיק "מצ, לנוחיותכם

 848774820חשבון . א"ראשי ת 408סניף  438מ "הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע: שם החשבון 
 (החשבון בתחילת מספר 848-אם לא מסתדר אז ללא ה)

 2 או לשלוח במייל אסמכתא בגין ההעברה אל הבנקיש לפקסס , אנא
  

ואה עליו להפקיד בחשבון שפתח בסניף סך של וין בהליאינו מעונ,ח "ש 8,8,3פתיחת תיק  - ברזין ארנון
 .קדוןיח לצורך שעבוד הפ"ש 002,2,8

ביטוח חיים ,תלושי משכורת אחרונים, להחזיר הוראת קבע חתומה,ח "ש 8,840פתיחת תיק  -דולב עובדיה 
 .מצב בריאותי  אישור על  יןיבמידה ולא מעונ

 .ביטוח חיים, הוראת קבע חתומה,ח"ש 7,808פתיחת תיק  -פירוזי אהוד ומלכה 
 חידוש הביטוח שנעשה בסוכנות, הוראת קבע חתומה, ח"ש 7,880פתיחת תיק  -פירוזי דור 
 חידוש הביטוח בסוכנות ,הוראת קבע חתומה,ח "ש 8,840ס "פתיחת תיק ע -פירוזי סיון 
 .הוראת קבע חתומה,ביטוח חיים,ח "ש 7,808פתיחת תיק  - דור סילבנה

 ביטוח חיים, הוראת קבע חתומה,ח "ש 8,736פתיחת תיק  - עופר  עידן
 ח"ש 7,400  פתיחת תיק -רוזנצוייג ניקי וענת 

 ביטוח חיים - חסקין איילת
ח בחשבון שנפתח בסניף מאחר ואינם "ש ,027,88הפקדת סך של   ח"ש 8,047תיק  פתיחת -שקד יעקב ואיה 

 .בהלוואה מעוניינים
 חידוש ביטוח בסוכנות  ח"ש 8,888ס "ע  פתיחת תיק -אלי  ונונו 

 .הוראת קבע וביטוח חיים(שתי דירות  ) ח"ש 8,240ח ו "ש 8,328  פתיחת תיק - טוניק עמוס
 ח"ש 8,822  תיק  חתפתי - לסלו פרנס וביטון מרים

 מעונייןמאחר ולא . נוטריוני לנציגות שנמסר לחתימה כוח ייפוי, ח"ש 8,240ס "פתיחת תיק ע  - אבוקרט אופיר
 .ח"ש 033,842יש לפתוח חשבון בסניף ולהפקיד סך של  בהלוואה
 .חידוש ביטוח חיים בסוכנות  ח"ש 8,682פתיחת תיק  -דניאל   בן אמוץ

 .הוראת קבע חתומה  ח"ש 8,8,8  תיקפתיחת  -גרוף דינה 
  

 
 ,בכבוד רב ובברכה

 ה קפיטל גרופ.א
 חברת הניהול


