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איך לרכוש מכונית משומשת מליסינג ולא לצאת פריאר

האחריות ,תנאי המימון ,ההיצע ובמיוחד המחירים האטרקטיביים גורמים ליותר ויותר ישראלים להעדיף
לרכוש מכונית משומשת מחברת ליסינג .אך לא כולם מתלהבים ולא מעט "מבינים" מזהירים מפני רכישה
שכזאת .האם אפשר לרכוש מכונית מוצלחת עם עבר בליסינג? על מה צריך להקפיד? והאם זה כדאי?
קבלו את המדריך המלא איך לרכוש רכב מליסינג ולהישאר בחיים

.האחרונים בחודשים צריכה הרגלי שינה מהציבור : 45%סקר ?כאן המחאה TheMarker:
הישראלי הצרכן החדש
 28%מהעשירים הודו שגם הם שינו את הרגלי הצריכה שלהם בחודשים האחרונים 38% .מציבור הצרכנים
בישראל תולה את הסיבה לכך במחאה החברתית .שליש מציבור הצרכנים ) (33%מוציא היום ,באופן כללי,
וברוב נושאי הצריכה שלו ,פחות מאשר בעבר 46% .מקבוצת הגמלאים ,קונה "רק מה שהכרחי" .שליש
) (32%מ'קבוצת העושר והשפעה' קונים היום 'את אותם מוצרים כתמיד ,אבל ...של מותגים יותר זולים'
 ,ורק חלקם מסביר זאת ב'איפוק' כלכלי .שני שלישים מהציבור בישראל ) (! 66%בוחנים היום מחדש את
הערך האמיתי של כל מותג  -האם שווה לשלם עבורו את המחיר המבוקש? פרופ' דגני מכנה תופעה זו,
תופעת 'אתחול המותגים' –  ReBrrandQuityדהיינו  – Equity s'Brand of Resetקרי ,כל מותג יצטרך מן
ההתחלה להצדיק את מחירו ,משום שאנו' ,הצרכנים החדשים' ,עוצרים במודע את התאווה המסורתית.
אליצפן רוזנברג :ריבית המשכנתה לזכאים תעמוד על  .3%עוד כלום לכלום :משכנתאות החלם
של המדינה.
הסכומים הניתנים היום מגיעים בממוצע לכ 120-אלף שקל ,כאשר קבוצות מאוד מצומצמות העומדות
בקריטריונים רבים .אחרי מאבקים ממושכים הסכימו באוצר ,לסבסוד המשכנתאות בריבית מופחתת של
 .אנשי האוצר ומשרד השיכון ידווחו לוועדת הכספים אחת
3%
לרבעון ,על קצב ניצול הזכאות למשכנתאות מהתקציב השנתי .היתרון הבולט של הלוואת זכאות בריבית
קבועה ,היא האפשרות להחזיר את הכסף ללא עמלת פירעון מוקדם" .ראוי להרחיב את המסלולים
שהמדינה נותנת בהם משכנתאות ,בעיקר הלוואה בריבית קבועה לא צמודה".
מורן רייכמן :זהירות מפוליסות המכילות "נהג עיקרי ברכב" .ביטוח ישיר משתמשת בסעיף כדי
לדחות תביעות.
בשנים האחרונות נוספה לטופס הצעה לביטוח רכב מקיף שאלה תמימה לכאורה :מי הנהג העיקרי ברכב?
עלפי גורמים בענף מדובר בשאלה עמומה בעלת תשובה לא ברורה ,שנותנת לחברות הביטוח מרחב תמרון
ופרשנות" .חברות הביטוח מצאו פטנט חדש לדחות תביעות .איך הלקוח הממוצע אמור לענות על השאלה
 .כל המקרים שבהם נתקל בבתי המשפט בגין סעיף זה היו דחיות של
מי הנהג העיקרי ברכב"
תביעות מצד חברת ביטוח ישיר" .החברות משתמשות בסעיף הזה כדי לדחות תביעות או לכפות על
המבוטח פשרה .לצערי יש שופטים שגם מקבלים את הטענה הפסולה הזאת" .כדי להימנע מהפעלת
הסעיף על-ידי חברת הביטוח במקרה תביעה "צריך להתעקש עם החברה על ביטול הסעיף או לרכוש את
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הביטוח בחברה שאינה כוללת את השאלה בפוליסה".
נורית קדוש :סלט ביצים :לאן נעלמו הביצים הרגילות המסובסדות?
השבוע קבע משרד החקלאות הנחיות ולפיהן ייאסר על משווקי ביצים לשווק ביצי חופש ,ביצים אורגניות
וביצים מועשרות באומגה  3בשמות אלו ללא הצדקה וללא ביסוס .לדוגמה ,מחיר תריסר ביצים בפיקוח נע
בין  11ל 13.25-שקל  ,אך מחירן של  12ביצי חופש מגיע ל 25-שקל ,ביצים אורגניות  28שקל וביצי אומגה
 3עולות  27.6שקל לתריסר" .רוב הלקוחות מבקשים לקנות ביצים רגילות במחיר בכשקל לביצה ,אך לא
" .הצרכן שמגיע לאגף הביצים מבולבל לחלוטין .כל
תמיד מוצאים אותן"
הביצים מונחות כך שבדרך כלל אלו שבפיקוח מוסתרות מאחור או מונחות במדף התחתון"" .אני בעצמי לא
מצליחה להבדיל בין ביצים רגילות לביצי פרימיום ולמצוא בסופר את הביצים המפוקחות .אם כבר עשיתם
תהליך חשיבה כולל ,למה לא הקדשתם עוד חצי שעה לטפל בסימון שונה של המוצרים?"
מיקי פלד :מומחה הפנסיה אבי אייכלר ,עונה בקו החם של "כלכליסט  42של וידיאו כתבת TV".
דקות.
תקרת ההפקדה החודשית לשכיר היא סכום כספי של  20.5%מהשכר הממוצע במשק ,בערך  3,500שקל
בחודש .מעל הסכום הזה אין הכרה בהפקדות לצורכי מס .דמי הניהול המקסימליים שקרן פנסיה יכולה
לגבות הם  6%מההפקדה השוטפת ו 0.5%-מהצבירה ,כאשר ניתן להגיע לערכים הרבה יותר נמוכים
מהערכים הללו .מאז סוף  2005יש אבחנה בין שני בעלי רישיון עיקריים  -סוכן או משווק פנסיוני ויועץ פנסיוני.
,
האחרון אינו יכול לקבל עמלות מחברות הביטוח וניזון משכר הטרחה שמקבל מהלקוח
כמו במקרה של עורכי דין ,והמשווק חי מהמוצרים שהוא מוכר ומהעמלות מחברות הביטוח .למעסיק יש את
הזכות לבחור את מנהל ההסדר הפנסיוני שהוא יעבוד איתו .אבל ,אסור באמצעות סוכן או הסדר לכפות על
העובד את המוצר או התוכנית לחיסכון פנסיוני .העובד הוא שצריך להחליט באיזה מוצר או תוכנית להשקיע.
הדס שפר :נלחמים על דמי הניהול :קבוצות הרכישה מגיעות לפנסיה .גרופהון מבטיחה  3%על
ההפקדה ,ו  0.25%מהצבירה
"ראיתי את הפעילות הרבה סביב הקופונים ,אך גם את הבעייתיות שלהם  -לקוחות מוטי מחיר שלא
נחשבים לקוחות חוזרים .הבנתי שאני צריך ללכת על עולם הקופונים ,שזו שיטה מצוינת למכירה באינטרנט,
אבל לנסות למכור שירות ולא מוצר מוטה מחיר ,כדי שהרכישה לא תהיה חד־פעמית"" .כל הלקוחות
הפרטיים ,או העצמאים ,בעלי העסקים הקטנים והשכירים בחברות קטנות  -אין להם כוח מיקוח מול בתי
ההשקעות.
לקוחות כאלה לא יכולים לבקש ולקבל כמו עובדי אמדוקס דמי ניהול בגובה  0.5%בקרן השתלמות".
לאתר שפיתח ועלה לרשת ב־ 17בנובמבר נרשמו עד כה יותר מ־ 100לקוחות ,המפוצלים בשני גופים:
הדס ארזים ו־" .IBIהחברות מעוניינות לשתף פעולה ,הן מבינות שיש כוח צרכני מתחת לרדאר שלהן .הן
צריכות למצוא את הדרך הנכונה לעבוד עם גוף כמוני ,ועובדה שזה קורה".
בשורה אחת:
מחיר הדלק בעליה .לפי ההערכות בפברואר יתייקר מחיר ליטר דלק  -ב  15אגורות.
עודכנו מדרגות מס הרכישה :פטור לדירה ראשונה עד ל  1,420אלף ש"ח  .וכן עודכנו המדרגות לרוכשי
דירה שניה.
סימילק עולה יותר :שינו את אבקת החלב לרגישים ללקטוז ,ובאותה הזדמנות ייקרו את מחיר המוצר ב 8
.
ש"ח
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