
איך זה עובד?

תוך כמה זמן אראה את הכסף אצלי בחשבון?

האם ניתן למכור את ההלוואות המשויכות לקרן הביטחון?

אילו הלוואות ניתן לקנות או למכור?

 ניתן למכור את כל תיק ההלוואות, או באופן חלקי לפי סכום המשיכה המבוקש. ההלוואות שנבחרו יוצעו למכירה למלווים אחרים שיוכלו לרכוש אותן.
ניתן לתת הוראת מכירה לשוק המשני בכל עת דרך האזור האישי.

מרגע שההלוואה נרכשת ע"י מלווה אחר, הכסף זמין מיידית בחשבונך בבלנדר. זמני המכירה ב-REBLEND משתנים מעת לעת בהתאם להיצע ולביקוש 
של מוכרים וקונים. בעתות אי ודאות ומצבי קיצון )לדוגמה, תקופת הקורונה( בהן בקשות המשיכה מתגברות - משך הזמן עשוי להתארך.

.REBLEND EXPERT אפשר למכור הלוואות המשויכות לקרן הביטחון באמצעות מסלול
המכירה מאפשרת למלווה לקבל את יתרת הקרן של ההלוואות המשויכות לקרן הביטחון, בהנחה מסוימת, ולא להמתין עד לתום תקופת ההלוואה. המלווה 

מוכר את זכויותיו לקבלת תשלומים מקרן הביטחון בגין הלוואות קרן הביטחון לקונה, במחיר מופחת )הנחה(.
המלווה המוכר בוחר את שיעור ההנחה שהוא מעוניין להציע, ביחס לסכום שהוא אמור לקבל בהתאם לתקנון קרן הביטחון. בתום המכירה המלווה המוכר 

מקבל את יתרת הקרן של ההלוואות המשויכות לקרן הביטחון שנמכרו פחות סכום ההנחה.

כל הלוואה פעילה שנמצאת בסטטוס תקין - הלוואה שבה הלווה עומד בהתחייבותו.

premuim@blender.co.il | blender.co.il | *9906 :כאן לשירותכם, דסק סוכנים
אנו ממליצים לקרוא את ההסברים השונים באתר של חברת בלנדר, ובפרט את עמודי התשואה בבלנדר, סטטיסטיקות למלווים וקרן הביטחון. אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה 
או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה במוצרים פיננסיים שונים, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכיו האישיים של כל אדם. תשואת העבר אינה מדד או ערובה לתשואת העתיד.

REBLENDמסלול בלעדי 
למכירת ולרכישת הלוואות

האם זה נזיל?
מיום ההקמה ועד חודש יוני 2021, כ-70% מהעסקאות בממוצע הגיעו לכדי מימוש בזמן ממוצע של יום בודד )ממוצע משוקלל על הזמן ומספר הפעולות(.

להלן מספר שיעור ההלוואות שנמכרו, כתלות במספר הימים שנדרשו למכירה:

להלן תרשים המציג את מספר הימים הממוצע למכירת הלוואה, ביחס למועד העמדת ההלוואה למכירה עבור כלל ההלוואות שנמכרו בפועל:

ציר X: מועד העמדת ההלוואה למכירה | ציר Y: משך הימים הממוצע למכירה


