
 עובד יקר , 

 

 חשבון הפוך: 

 ₪ לפחות ייהנו מההטבות הבאות למשך שלוש שנים:  7,000מעבירי משכורת של 

 .)עמלת פקיד ועמלת ערוץ ישיר( *עמלות עו"שחשבון ללא  •

 .ריבית על הפלוס )עד גובה המשכורת( 3% •
 . ריבית על המינוס )עד גובה המשכורת( 0% •

 באמצעות מנגנון זיכוי. *      

 או

 

 פלוסחשבון הפוך קרדיט  

 ₪ לפחות ייהנו מההטבות הבאות למשך עשר שנים:  7,000מעבירי משכורת של 

 
 * * P+1%בריבית של  שנים 10לתקופה של מבנק אגוד ₪  100,000הלוואה של עד  •

 פטור מעמלת הקצאת אשראי לעשר שנים  •

 ישיר(רוץ )עמלת פקיד ועמלת ע *ללא עמלות עו"ש •

 פנקסי שיקים ללא עלות )הטבה חד פעמית(  5עד  •
 

 * באמצעות מנגנון זיכוי. 
כאשר עבור כל חודש בו יעמוד הלקוח בתנאי ההטבה הוא יזוכה בהפרש   P+7%**ההלוואה מועמדת בריבית 

 . 1לפריים פלוס  7שבין פריים פלוס  הריבית
 

 

 

 

 

 



באופן אוטומטי עם תום תקופת הטבות חשבון הפוך ובחשבון קרדיט פלוס עם חתימה על  

 טפסי הצטרפות תיהנו מהטבות "חשבון הפוך מתמיד " 

 

 )עמלת פקיד ועמלת ערוץ ישיר(חשבון ללא עמלות עו"ש*  •

 ( ₪ 7,000 של גובהלריבית על הפלוס )עד  0.5% •

בכרטיס אשראי של בנק אגוד  ליחיד ₪  3,000חודשי של  בסכום עסקאות בביצוע ה מותנ. * באמצעות מנגנון זיכוי

 . מעמלות העו"ש בלבד ₪50% בחודש יעניק פטור של  3,000 –  2,500שימוש של בין  . לזוג₪  4,000 בסכום שלו

 : חשבון הפוך/הפוך קרדיט הצטרפות לתוכניתהתנאי 

בסך ₪ נטו ליחיד או  7,000המבצע מיועד ללקוחות חדשים, מעבירי משכורת בגובה של לפחות   •
 לזוג.  לפחות ₪  9,000של 

של בסך חודשי ביצוע עסקאות פעולות בחשבון בחודש או  8מותנות בביצוע של לפחות  הטבות   •
  ₪ בכרטיס אשראי של בנק אגוד*. 2,000

הזיכוי בגין הבנק מתחייב להעניק את הטבת , 7000ללקוחות חשבון הפוך למעבירי משכורת  •
שנים מיום ההצטרפות לתוכנית. הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות   6עמלות העו"ש למשך 

השנים הנ"ל בהתראה של חצי שנה מראש. במקרה של    6או לבטל הטבה זו החל מתום  ו/
רשאי, בכל עת, לבטל את ההטבה בהתראה  יהא , הבנק נוי רגולטוריאו שי הדיןבהוראות שינויים 

 . השנים  6, אף לפני תום יום מראש  14של 

הטבות העו"ש ניתנות לעשר שנים  מתאריך ההצטרפות   – פלוס ללקוחות חשבון הפוך קרדיט •
לתוכנית . לאחר עשר שנים במידה והלקוח מעוניין לעבור לחשבון מתמיד עליו להגיע לבנק  

 תום על מסמכי הצטרפות ולח

   החודשי בכרטיס אשראי שהלקוח נדרש לעמוד בו, לשם קבלת ההטבות, צמוד עסקאות ביצוע*סכום  
 ד  המחירים לצרכן הידוע ביום הצטרפות הלקוח לתכנית. דלמ

 הערות:    

 פעולות בחודש   10עד  -מלת פקידע •

   פעולות בחודש )עמלת כספומט בגין משיכה שלא בסניפי בנק תחויב בעמלה( 50עד   -עמלת ערוץ ישיר •

)רף   שנים בלבד ועד גובה המשכורת 3למשך  3%ריבית על הפלוס בשיעור שנתי של  -חשבון הפוך  •
 ש"ח(.   30,000מקסימלי של 

העברת   – מבצע במידה ויעמוד הלקוח בתנאי ה  -  p+7%ההלוואה תועמד בריבית של   -חשבון הפוך קרדיט פלוס  •
יזוכה הלקוח בהפרשי   - ₪  2,000פעולות בחשבון או ביצוע עסקאות בסך של   ₪8 וביצוע  7,000משכורת בסך של 

 1לפריים פלוס  7בין פריים פלוס  הריבית

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית    –לנוטלים הלוואה   –חשבון הפוך קרדיט פלוס  •
 אה לפועל  פיגורים והליכי הוצ

ריבית על הפלוס בשיעור    -החל מהשנה הרביעית בחשבון הפוך והחל מהשנה האחד עשרה בקרדיט פלוס •
 ₪.  7,000עד לגובה של  0.5%שנתי של 

או   שנים בלבד ועד גובה המשכורת 3בית על המינוס למשך רי 0% – בחשבון הפוך   -ריבית על המינוס  0% •
 ריבית שתשולם על הפלוס או על פיקדונות חייבת במס כדין.  30,000 -המסגרת )הנמוך מבניהן ולא יותר מ

   .למסמכים שייחתמו בין הצדדיםובהתאם  בכפוף לתנאי המבצע המלאים בסניפי הבנק •

 

 



 הטבות נוספות:

 פנקסי שיקים ראשונים חינם ארבעה •

 

 הלוואות  

 :לכל מטרה למעבירי משכורת תשלומים  48עד הלוואה  •

 

 ריבית  סכום

 P+0.7% א' ש"ח  50עד 

 % P+1 א' ₪   50-100

 

 *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל 

 : מתן אשראי בכפוף לשקול דעת הנהלת הסניף. הערה

 

 הטבות בניירות ערך 

 

 ני"ע ק/מ  גודל התיק
 ישראליים 

 ק/מ ני"ע  דמי ניהול  מינימום עמלת 
 זרים** 

עמלת  

 מינימום 
 דמי ניהול 

 ניע"ז

  0.2% אלף ₪  300עד 

 באינטרנט 
 רבעוני   0.07% 17$ באינטרנט 0.2% רבעוני 0.07% ₪   30

    -אלף ₪  300
 מיליון ₪  1

0.15%  

 באינטרנט 
  
20    ₪ 

 רבעוני  0.04%  15$ באינטרנט 0.15% רבעוני 0.04%

  0.1% מיליון ₪  1מעל 

 באינטרנט 
  רבעוני  0.025% 10$ באינטרנט 0.1% רבעוני  0.025% ₪   10

 

 לא כולל מעו"ף –* עמלות ק/מ ני"ע ישראלים 

 ללא כולל אופציות חו" –* עמלות ק/מ ניע"ז 

 העמלה אינה כוללת עמלות לצד ג' כגון עמלת ברוקר   .מערכת אגוד טרייד מסחר עצמאי באמצעות **

 .ועמלת קאסטודיאן 

 

 

 הו"ק לקרנות נאמנות:

 

 

 גודל התיק 
 קרן נאמנות מנוהלת  קרן נאמנות מחקה

 דמי ניהול  מינימום  ק/מ ני"ע ישראלים 

 לשנה, משולם רבעוני 0.2% ₪ 20 באינטרנט  0.2% אלף ₪  300עד 

 לשנה, משולם רבעוני  0.15% ₪ 15 באינטרנט  0.15% מיליון ₪ 1  -אלף ₪   300

 משולם רבעוני, לשנה 0.1% ₪ 10 באינטרנט  0.12% מיליון ₪  1מעל 



 

 הטבות במטבע חוץ 

 . בקניה/מכירה של מט"ח בחשבון 0.3%הטבת שער של  •

 פטור מעמלת חליפין •

 .)בנוסף תיגבה עמלת קורספונדנט( 5$-עמלת הפקדת שקים במט"ח  •

 . (swiftהעברת מט"ח לבנק אחר בארץ )למעט עמלת  מעמלתפטור  •

 . (swiftלבנק אגוד )למעט עמלת  בארץ  מעמלת העברת מט"ח מבנק אחר פטור •
 

 משכנתאות: 

 מיוחדים לפותחי חשבון בתנאים  מבנק אגוד   ₪  100,000מועדפת בסך  משכנתא •

 :בשני מסלולים

 ,צמודה לא קבועה בריביתמשכנתא  או מדד צמודת קבועה בריבית משכנתא

 ש."העו מהריבית לחשבון  0.5%בהחזר של 

 . אך לא פחות מעמלת מינימום תיק, פתיחת בעמלת הנחה  •

 

 *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל 

 : מתן אשראי בכפוף לשקול דעת הנהלת הסניף. הערה

 

 : פיקדונות וחסכונות

   , נשמח להעמיד לרשותך מגוון מוצרים אטרקטיביים בריביות קבועות ומשתנות לתקופות השונות 

   הטבות למפקידים באינטרנט.

 : ללקוחות חשבון הפוך ם אטרקטיבייםפיקדונות שקלי

 הפקדה  סכום שנתית  ריבית מוצר

 18 -לפריים  פיקדון .1
 חודש 

P-1.3% 
 p-1.55%)יום מראש  30)נקודת יציאה 

 

 ₪   מ'  1-א'  10

 

  .הפיקדונות מיועדים ללקוחות פרטיים בלבד •

 להפקדת כסף חדש   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כדי לחסוך לך זמן יקר, לשימושך מגוון ערוצים ישירים, כגון: 

 

 .   מוקד טלפוני המאויש על ידי צוות בנקאיים מקצועיים ויועצי השקעות מיומנים   – אגוד ישיר  •

 1-700-700-017מספר הטלפון של אגוד ישיר: 

 שעות פעילות המוקד:  

 7:00  – 20:00ה' בין השעות   –בימים א' 

 7:00  –  14:00בימי ו וערבי חג בין השעות 

 07:00-19:00בימי חול המועד  בין השעות 

  24אתר בנקאי מתקדם לקבלת מידע וביצוע פעולות בנקאיות מכל מקום ובזמן הנוח לך,  –  אגוד ברשת •

 שעות ביממה. 

 / iPad / Android /  iPhone -ב  -אפליקציית אגוד •

אתר חדשני למסחר בשוק ההון הישראלי, הכולל מידע כלכלי מגוון, סקירות וכלים תומכי  –אגוד טרייד   •

 החלטה. 

 

 הערות:

   .בכפוף לשיקול דעת הנהלת הסניףוהנפקת כרטיס אשראי מתן מסגרת אשראי  •

 הבנק רשאי להתנות את מתן ההטבות בהיסטוריה בנקאית ואשראית תקינה של הלקוח  •

   .מתן ההלוואות בכפוף לשיקול דעת הסניף, בהתאם לטיב הלקוח ולבטוחות המתאימות •

   .ומט"ח כפופות לעמלת המינימום הנהוגה בבנקהנחות בעמלות ניירות ערך  •

   .מראש הודעה וללא עת בכל המבצע תנאי את לשנות רשאי הבנק •

  בין שייחתמו למסמכים  ובהתאם הבנק בסניפי המפורטים המלאים המבצע לתנאי בכפוף הכול •

 .הצדדים

 31.12.20עד לתאריך ההצעה בתוקף  •

 לקבלת פרטים נוספים : 

 7953021-03, טלפון: talish@ubi.co.ilטליה בן שושן, מנהלת סניף מיקדו, 

 

 

 

 בברכה                                                                    

 

 בנק אגוד לישראל בע"מ       

 

mailto:talish@ubi.co.il

