
 
 

חדשני במערכת  מסלול משכנתאבנק דיסקונט משיק 

 "משכנתא עם גב הורים: "הבנקאית

המשכנתא החודשיים בגמישות מלאה מאפשר להורים לעזור לילדים עם תשלומי 

 כאשר ההורים אינם נדרשים להיות לווים או ערבים למשכנתא

 

ומשיק " תוכנית המשפחה"כחלק מבנק דיסקונט מרחיב את סל השירותים הבנקאיים למשפחות 

 ". משכנתא עם גב הורים" - משפחהלזוגות צעירים ולבני ה, מוצר בנקאי חדשני המותאם להורים

  .משפחות המתמודדות עם אתגר רכישת הדירה והחזרי המשכנתאל מדובר במוצר שיסייע

 

הבנקאית  יחודי במערכתפיתחנו מוצר י" :ף השיווק והפרסום בדיסקונטגראש א, רוני פלד

ומתקשים , שנותן מענה להורים שרוצים ויכולים לסייע לילדיהם במימון רכישת דירה ,בישראל

במסגרתו , יייחודזהו מסלול  –" משכנתא עם גב הורים. "לסייע במימון הון ראשוני למטרה זו

בהתאם , החודשי בגמישות מלאה שלוםמשכנתא וההורים עוזרים עם התאת ההילדים לוקחים 

הילדים הם האחראים הבלעדיים להלוואת המשכנתא כאשר  ,וללא צורך בערבותם, תםליכול

 . "שנטלו

 

כל האחריות על  .נדרשים להיות הלווים או הערבים למשכנתאאינם כי ההורים  חשוב לציין

. עוזרים בתשלום החודשי לפי יכולתם ובחירתם ההורים .המשכנתא היא על הילדים הלווים

 באפשרותם. בוחרים את משך הזמן בו יסייעו ואת שיעור ההשתתפות בהחזר החודשי הם, כלומר

כמו . לשנותו במהלך התקופה או, את משך הסיוע וגובה סכום ההשתתפות החודשית לתכנן מראש

 . ניתן לעצור את ההשתתפות בכל עת, כן

כולים להיות ההורים י. הוא הביטחון שיש להורים המסייעים, רון נוסף שיש במסלול זהתי

לא מועברים לחשבון ישירות את המשכנתא וכספי הסיוע כי עזרתם הכספית מזכה , בטוחים

 ).כמו בהוראת קבע רגילה(לווים ילדים הש של ה"העו

 

הסיוע באמצעות . של דיסקונט" ת המשפחהתוכני"פרטיים השייכים ל תהתוכנית מיועדת ללקוחו

יכול לכלול עד שני משתתפים בנוסף ללווה ומותאם למשכנתא חדשה או " משכנתא עם גב הורים"

 . קיימת בבנק דיסקונט

 

 .משך יתווסף קמפיין בדיגיטל וברדיוהבו הבטלוויזי המוצר יושק באמצעות קמפיין פרסומי
 . ת בסניפיםההצטרפות נעשית על ידי נציגי המשכנתאו

: פרטים נוספים ניתן לקבל בסניפי דיסקונט ובאתר האינטרנט
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