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בנקאות ומימוש משכנתאות

מחלקת בנקאות ומימוש משכנתאות של הפירמה מייצגת בהצלחה

מזה למעלה מעשרים וחמש שנים, שורה ארוכה של בנקים

מסחריים ובנקים למשכנתאות בכל סוגי ההליכים המשפטיים.

לצוות המחלקה הניסיון והידע מקצועי הנדרשים לטיפול בגביית

חובות בנקאיים.

צוות המחלקה מנהל את ההליכים המשפטיים ביעילות, במקצועיות,

בשקיפות מלאה כלפי הלקוחות, ותוך שמירה על גישה מקצועית

ושירותית הן כלפי הלקוחות והן כלפי החייבים.

פעילות מחלקת הגביה המשפטית וההוצאה לפועל מרוכזת בסניף

הפירמה בראש פינה.

בראש המחלקה עומד עו”ד יונתן מוגל, שהינו בעל ניסיון עשיר

בניהול הליכים משפטיים וייצוג גופים בנקאיים, וכן בעל ניסיון רב

במימוש של נכסי נדל”ן במסגרת תפקידו ככונס נכסים.

התמחות בייצוג בנקים מסחריים

מחלקת הבנקאות מייצגת שורה של מוסדות בנקאיים מהמובילים

בתחום:

בנק הפועלים בע”מ, בנק מזרחי טפחות בע”מ, הבנק הבינלאומי

הראשון בע”מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ ובנק דיסקונט בע”מ.

המחלקה מטפלת בהצלחה בכל ההליכים המשפטיים להם נזקק

מוסד בנקאי לרבות: תביעות כספיות, תביעות כנגד ערבים, ייצוג

בנקים במסגרת של הליכי כינוס נכסים, פירוק והקפאת הליכים.

למחלקת הבנקאות יכולת מוכחת במימוש של נכסים לרבות כלי

רכב, כלי צמ”ה, מלאי וציוד. למחלקה התמחות בביצוע של הליכי

כינוס נכסים, תפיסה ומכירה של נכסים אלו, והכל תוך השגת

תוצאות איכותיות ללקוחותיה.

לנוכח הניסיון העשיר שנצבר במחלקה לאורך השנים, המחלקה

מטפלת אף בתביעות כספיות המוגשות כנגד מוסדות בנקאיים.

ייצוג בנקים למשכנתאות

מחלקת מימוש המשכנתאות של הפירמה מייצגת שורה של בנקים

למשכנתאות במגוון של הליכים משפטיים לרבות: תביעות פיגורים,

מימוש נכסי נדל”ן משועבדים ותביעות יתרה.

בין לקוחותינו ניתן למצוא את הבנקים למשכנתאות הבאים: בנק

מזרחי טפחות בע”מ, בנק הפועלים בע”מ (לשעבר אגף משכן), בנק

דיסקונט בע”מ (לשעבר בנק דיסקונט למשכנתאות בע”מ).

למחלקת מימוש המשכנתאות יכולת מוכחת בניהול הליכים

משפטים סבוכים הנוגעים לנכסי נדל”ן, ובמימוש נכסים מורכבים.

לעורכי הדין במחלקת המשכנתאות היכרות מעמיקה עם תחום

המשכנתאות, והם בעלי ניסיון עשיר במימוש נכסי נדל”ן, על כל

הכרוך בכך, לרבות היכרות עם שוק הנדל”ן המקומי, וקשרי עבודה

עם גורמים רבים וחשובים בענף: מתווכים, שמאים ויזמים

המסייעים להם להשיג תוצאות מוצלחות במכירת הנכסים.

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות בנקאות ומימוש משכנתאות,

ניתן לבקר באתר שלנו בכתובת www.zag-sw.co.il או ליצור
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