תאריך23/9/2020 :

לכבוד:
הסגל הבכיר באוניברסיטת תל אביב
לידי  :יו"ר ארגון הסגל  -שגב ברק
הנדון :הסדר למתן הטבות בנקאיות בבנק הבינלאומי לסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב
הבנק הבינלאומי מתכבד להעניק לסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב ,מגוון הטבות אטרקטיביות לניהול חשבונם
הפרטי בכל אחד מסניפי הבינלאומי במסגרת מבצע הייטק כמפורט להלן:
 .1מענק הצטרפות בסך  ₪ 1,000בפתיחת החשבון והעברת המשכורת.
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 .2עמלות עו"ש  -פטור ל  3-שנים מתשלום עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בעו"ש מטבע ישראלי לרבות עמלת מינימום
חודשית.
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 .3מסגרת משיכת יתר:
 1.1שנה הראשונה  -מסגרת אשראי  -ללא ריבית בגובה המשכורת עד לסכום של  ₪10,000לתקופה של שנה.
 1.3החל מהשנה השנייה למשך שנתיים  -מסגרת אשראי של עד פי  3מהמשכורת או עד  )₪ 45,000הנמוך מבניהם (
בריבית של פריים ) (Pבתוספת  1.5%לשנה.
 .4הטבות בני"ע *  -לתקופה של שנה כמפורט להלן:
פירוט העמלה
קניה/מכירה של ני"ע ישראליים (למעט קרנות נאמנות,
אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף)
קניה/מכירה בחו"ל
קניה/מכירה מק"מ
דנ"פ ני"ע בארץ ובחו"ל
אי ביצוע
הזמנה בהנפקה

גובה העמלה*
0.1%
0.15%
0.05%
 0.05%לרבעון
פטור
פטור

* מהטבה זו לא ניתן ליהנות כאשר החשבון משויך למסלול "הכול כלול" במסגרת מבצע הייטק
ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי אלא בתיאום עם הסניף בו מנוהל החשבון
בכפוף לתשלום עמלת מינימום בהתאם לתעריפון הבנק .אין הטבה על גביית עלויות צד ג'

 .5פנקסי שיקים חינם:
5

פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך  1שנים בכפוף לכך שההזמנה בוצעה באתר הבינלאומי אונליין או

באפליקציה.

 .6פעילות מט"ח בתנאים מיוחדים – למשך  3שנים
o

פטור מעמלת חליפין.

o

פטור מהעברות מט"ח מחו"ל ולחו"ל (לא כולל עמלות בגין יבוא ,עמלות קורספונדנט והוצאות דואר).

o

הטבה בהפרשי שערי המרה  - 5פרומיל.

 1המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרט (לא עסקי) .יינתן מענק אחד לחשבון ,לאחר העברת משכורת ראשונה.
 2מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.
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 .7הלוואה לכל מטרה (למעט לדיור):

3

סכום ההלוואה  :עד ₪ 150,000




ריבית למעבירי

ריבית למי שאינו

תקופה

משכורת

מעביר משכורת

עד  34חודשים

p+0.25%

p+1.75%

 35-48חודשים

p+0.50%

p+2.75%

 49-73חודשים

p+1.5%

p+3.25%

 71-130חודשים

p+2%

p+45%

 131-144חודשים

p+2.25%

p+4.5%

עמלות והוצאות בנוגע לביטחונות :עד  ₪ 100,000יינתן פטור מעמלת עריכת מסמכים .מעבר לסכום זה כנהוג בבנק
מעת לעת.
פירעון מוקדם :בתנאים ובעמלות כמקובל בבנק מעת לעת.

 .8הטבות במשכנתאות:
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לקוחות שייקחו משכנתא חדשה או יעבירו משכנתא מבנק אחר יוכלו ליהנות מהחזר של עד  ₪ 3,000בתשלום
הראשון של המשכנתא ובנוסף ייהנה משיעורי ריבית אטרקטיביים.

 .9ייעוץ פנסיוני:
אפשרות לקביעת פגישה עם יועץ פנסיוני מומחה בבנק ה בינלאומי וליהנות מליווי צמוד ,בקרה וסיוע בקבלת החלטות
הנוגעות לתיק הפנסיוני.

אל תחמיצו את ההזדמנות ליהנות מתנאים והטבות ייחודיים!
לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניף רמת אביב של הבנק הבינלאומי:
אופיר הזמי בנקאות אישית>Hizmi.O@fibi.co.il 03-6403203
עדי גילור בנקאות פרטית>Gilor.A@fibi.co.il 03-6403204
איילת שירזי מנהלת הסניףShirazi.Ay@fibi.co.il 03-6403202
כתובת הסניף :בית צורי  15 ,תל אביב
שעות פתיחה :ב'-ה | ' 08:30-13:30ב ',ד | ' 16:00-18:30ו' 08:30-13:00

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.
בכבוד רב,
סניף רמת אביב
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

הערות משפטיות:
כללי :תוקף ההצעה עד  11/13/3031או עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק (המוקדם מבניהם) .הבנק רשאי לשנות את תנאי
ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת .השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי
העניין גם באתר הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק .אין כפל הטבות ,וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.
 3אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 4הטבת ההחזר תינתן עבור הלוואה חדשה למשתכנים ולא עבור מחזור הלוואה קיימת בבנק ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי
הראשון בגין החזר ההלוואה .במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום  36התשלומים הראשונים ,סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע
ובמסמכי הבנק .ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד ,מכספי הבנק ,להלוואות של  ₪300,000ומעלה .ההטבה אינה חלה על הלוואות" גישור" ",משולבת "ו
"בלון
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מבצע הייטק :ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין .ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק
בלבד .הטבות המבצע מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע .אין כפל מבצעים ואין
מעבר ממבצע למבצע .ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו ,במהלך התקופה
הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות ,משכורות חודשיות בסך  ₪ 5,000ומעלה ו/או תיק השקעות (לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות
גמל וקרנות השתלמות) בגובה של  ₪ 75,000ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך  ₪ 2,000ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות
הבנק הבינלאומי .הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע.
"משכורת"  -סך המשכורות החודשיות ,לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי :זקנה ,שארים ( ,)11101-08-4נכויות -נכות ,ניידות
,נפגעי עבודה ,שקום ,סיעוד ,אסירי ציון ,)60697-08-1( .הבטחת הכנסה ( ,)11110-08-5איבה – מ.הביטחון ( ,)15690-10-0נכות
( ,)14154-10-4פנסיה רוסיה ( )17349-38-1קצבאות ממשרד הביטחון :נכות ( )4090אלמנות ומשפחות שכולות (( )79133של כל
השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה ב נקאי בע"מ)  .מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת
שירות לאומי אינן בגדר משכורת .הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.
הטבות בעמלות :כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים ,כפי שיהיה מעת לעת)" התעריפון").הטבה
בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון ,הן תגבנה במלואן) ללא כל הטבה (,אלא אם
נקבע במפורש אחרת מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה ,הן
תגבנה במלואן ללא כל הטבה.
אשראי וכרטיסי אשראי :אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי .הנפקת
הכרטיס ומתן אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ,ובמקרה של משכנתא ,גם בהתאם לנהלים
למתן הלוואות לדיור .אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הטבות בני"ע :עם בחירה בהטבות לפי הצעה זו ,הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת בעמלות ,גם אם הינו זכאי לה מתוקף
השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת או בכל אופן אחר שהוא ,לרבות בתוקף הטבות פרטניות הקיימות לו.
ריבית פריים ( :)Pריבית בסיסית "הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם ,בהתאם להתפתחויות
ט.ל.ח.
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