
תודה!

פועלים לבית בשבילך 
יועצי המשכנתאות המומחים שלנו ישמחו להתאים לך את המשכנתא 
המתאימה ביותר עבורך. באמצעות שילוב של ידע, ניסיון, ומקצוענות.

לנוחותך: משכנתא בטלפון - הנך מוזמן ליצור קשר בטלפון 2408* או 1-800-800-700. 
www.bankhapoalim.co.il/mashkanta

פנקסי שיקים חינם – הנכם זכאים ל- 5 פנקסי שיקים אישיים חינם במשך שנה.

כבר לקוחות שלנו?
הטבות למקבלי משכורת בבנק הפועלים:

אנחנו לשירותך בכל החלטה

עלון קבוצות עובדים כללי - למייל  

מנהלת הסניף וצוות הבנקאים ישמחו להכיר אותך באופן אישי ולסייע לך בכל נושא שיידרש.  
למידע נוסף ולתיאום פגישת היכרות, הינך מוזמן/ת להתקשר אל:

מזל ערד     טל': 03-6462604

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה,

ליאורה אלטשולר
מנהלת הסניף

לקבלת ההטבות אנו מזמינים אותך לפנות לכל אחד מסניפי בנק הפועלים. 
בפנייתך לסניף יש להזדהות כעובד/ת הסגל הבכיר אוניברסיטת ת״א

ולדרוש את מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת השירות.

פועלים באינטרנט
שירותי הבנקאות המתקדמים בעולם שיאפשרו לך לנהל
את החשבון ולבנות תקציב שמתאים לסגנון החיים שלך.

פועלים בנייד
מגוון אפליקציות מתקדמות לניהול הכסף שלך: אפליקציה 

לניהול החשבון, מסחר בשוק ההון, אפליקציית bit להעברת כספים ועוד.

זמינים בשבילך בכל ערוץ
פועלים בטלפון

בנקאים מקצועיים שישמחו לענות לך על כל שאלה 
ומענה קולי הזמין בכל שעות היממה בטלפון: 2407*

 Facebook-פועלים ב
מחכים לך גם בדף הפייסבוק של בנק הפועלים עם 

שירות אישי, מהיר ומקצועי.

פועלים 
במיוחד בשבילך

הטבות מיוחדות לעובדי הסגל הבכיר אוניברסיטת ת״א

הלוואות בתנאים מועדפים
הלוואה עד פי 10 מהמשכורת נטו או עד 100,000 ש״ח )הנמוך מביניהם(. )לשימוש פנימי: סוג 1115 ס.מ. 774 (

במיוחד בשבילך
תנאים מועדפים במגוון שירותים פיננסיים

הריבית המתואמת המוצגת מחושבת לפי ריבית פריים: % 1.60 נכון ליום 7.9.2020

סניף אביבים
רח׳ ברודצקי 43, תל אביב

לעובדי הסגל הבכיר אוניברסיטת ת״א מגיע לקבל יותר, על כן גיבשנו במיוחד עבורך מגוון הטבות 
ושירותים מיוחדים אשר הותאמו במיוחד לצרכים הבנקאיים שלך.

מערך השירות המוביל של בנק הפועלים יעמוד לשירותך בסניפים ובערוצים הישירים וישמח ללוות 
אותך בניהול נכון של חשבונך והשקעותיך, לייעץ, לכוון ולסייע לך בהגשמת חלומותיך ושאיפותיך הפיננסיות.

נשמח לעמוד לשירותך בכל החלטה.

עדיין לא לקוחות שלנו? ברוכים הבאים!
נשמח ללוות אתכם במעבר פשוט ומהיר. 

לקוחות חדשים מעבירי משכורת לבנק הפועלים נהנים מפטור לתקופה של 3 שנים:

# מעמלות פעולה ע"י פקיד.        # מעמלות ביצוע פעולות בערוץ ישיר.        # מעמלת המינימום בניהול חשבון עו״ש.

סוג
ההלוואה

 ריבית שנתית לעובדים המקבלים תקופה
משכורתם בבנק הפועלים                              

ריבית
מתואמת

 ריבית שנתית לעובדים 
שאינם מקבלים משכורתם

בבנק הפועלים                              

ריבית
מתואמת

ריבית שנתית
משתנה

לפי הפריים

% 2.84פריים )+( %1.20 2.32פריים )+( 0.70עד 24 חודש

% 3.09פריים )+( %1.45 2.58פריים )+( 36-250.95 חודשים

% 3.66פריים )+( %2.00 3.14פריים )+( 48-371.50 חודשים

הצעה זו מיועדת לעובדי הסגל הבכיר אוניברסיטת ת״א והיא תקפה עד לתאריך 31.12.20| אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | אין באמור בעלון זה בכדי 
להוות הצעה או המלצה או התחייבות למתן אשראי ו/או למתן השירותים | העמדת מסגרת למשיכת יתר ומתן הלוואות כפופים להגשת בקשה ולאישורה על ידי הבנק לפי שיקול דעתו הבלעדית 
ותנאיו. במקרים בהם לא ניתן יהיה לאשר הלוואה בתנאי הסדר זה לעובד מסויים, יהיה רשאי הבנק לדחות את בקשת ההלוואה או להציע לעובד הלוואה בתנאים שונים מהמפורט לעיל | שיעורי הריבית 
מוצגים כדוגמא בלבד ושיעור הריבית שיחול בפועל יחושב במועד קבלת ההלוואה וימסר גילוי נאות ללקוח בתנאי ההלוואה | כל אחת מהעמלות המפורטות לעיל לא תפחת מעמלת המינימום, עפ"י 
סכום העסקה, כפי שמתפרסמת מעת לעת בתעריפון  הבנק | עמלות, הוצאות ותעריפים שאינם מוזכרים במפורש יהיו כמקובל בבנק | האמור בעלון זה אינו בגדר של ייעוץ להשקעה, המלצה ו/או 
חוות דעת ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניפי הבנק ומותאם ללקוח ובכפוף להוראות החוק | הבנק רשאי לשנות את התנאים של חבילת השירותים הנ"ל 

או להפסיקם בכל עת | שירותי האינטרנט, הסלולר והטלפון - בכפוף להסכם ההצטרפות ולתנאי השירות | עם סיום תוקף ההטבות יחולו התעריפים כמפורט בתעריפון הבנק.

תנאים מיוחדים במגוון אפיקי השקעה 
ניירות ערך

# עמלה בשיעור 0.20% על ביצוע עסקאות בניירות ערך 
    הנסחרים בבורסה בארץ. 

# עמלה בשיעור 0.25% על ביצוע עסקאות בניירות ערך 
    זרים. 

# דמי ניהול פקדון ניירות ערך הנסחרים בבורסה  
    של ת״א-לנייר-עמלה בשיעור 0.0375%.

תנאים ייחודים בשירותי מטבע חוץ
#  עמלת חליפין - 60% הנחה מעמלת חליפין ברכישת מט״ח.  

#  הטבה בשער חליפין - 4 פרומיל.  


