
אחים חוסרי בע"מעובדי

לאומי נותן לכם יותר בכל העולמות



אחים חוסרי בע"מעובדי

מגיע לכם יותר
2832/8, מס' דגם:3845מס' הסדר:,4510,76983,901045מס"ב:,511800567ח"פ:

מגוון הטבות ייחודיות.אחים חוסרי בע"מעובדיללאומי מתכבד להציע

.העובדים בחברתכםהסדר ההטבות גובש במיוחד עבורכם מתוך הבנה של צרכי

ובני משפחתו בכל שלבי החיים תוךהעובדשילוו אתופיתרונותמגוון הצעותאחים חוסרי בע"מעובדילאנו מציעים

הקפדה על רמת שירות גבוהה, טכנולוגיה מתקדמת ומקצועיות.

וכן בסיס לפעילויותעובד ועובדהסכם זה הינו בסיס לשיתוף פעולה בינינו, במטרה לענות לצרכים של כל

משותפות במהלך השנה כדוגמת: הרצאות וסדנאות בנושאים שונים.

את מכלול שירותי הבנקאות בארץ ובעולם.העובדיםקבוצת לאומי מעמידה לרשות

שירותים אלו עוצבו ותוכננו עפ"י סטנדרטים גבוהים ביותר, להבטחת ניהול מקצועי ושירות אישי, אמין ודיסקרטי

.העובדיםשל נכסי

בקהילה.העובדיםלצד פעילותו העסקית, משקיע לאומי משאבים נרחבים במעורבות

לאומי מעודד את עובדיו לקחת חלק פעיל בפרויקטים התנדבותיים ולהיות מעורבים בחיי הקהילה ואף מעמיד

לרשותם מסגרות התנדבותיות ומגוון הזדמנויות לתרום ולהתנדב.

אנו נשמח במסגרת שיתוף הפעולה בינינו לקדם גם נושא חשוב זה.

פרטים ליצירת קשר :

לאומי השופטים

שחר חרדק, מנהל לקוחות, טל' 076-8670530

30/06/2019תוקף ההצעה:

תאריך הפקה : 13/05/2018

להמשך שיתוף פעולה פורה!



פותחים חשבון בלאומי ונהנים מ:

פטור מעמלות עו"ש

לתקופה של 3 שנים

או

הלוואה ללא ריבית בגובה של 30,000 ש"ח

או

ב-24 תשלומים חודשיים

הלוואה ללא ריבית בגובה של 30,000 ש"ח



מנהלים חשבון בלאומי, ונהנים

לקוחות לאומי קיימים מצטרפים למסלולי העמלות החדשים *

q"לאומיDigital"מסלול בסיסי הכולל -
üפעולה אחת ע"י פקיד

ü10 פעולות בערוץ ישיר

üמחיר המסלול הינו 10 ₪ לחודש

qלאומי"Digital Plus"מסלול מורחב הכולל -
ü10 פעולות ע"י פקיד

ü,50 פעולות בערוץ ישיר

üמחיר המסלול הינו 20 ₪ לחודש

q"לאומיTop Digital Plus"מסלול מורחב פלוס הכולל -
10 פעולות ע"י פקיד§

50 פעולות בערוץ ישיר§

לאומי בזמן-"חבילה משולבת"§

דמי כרטיס אשראי אחד של לאומי-קארד מסוג ויזה/מאסטרקארד/מולטי§

מחיר המסלול הינו 35 ₪ לחודש§

www.leumi.co.ilמלאים על מסלולי העמלות והפעולות באתר האינטרנטפרטים*
או  אחרת בעמלות עו"ש, בכפוףהלקוחות לא יהיו זכאים לכל הטבה נוספת, אישית, מגזרית

לפרטים באתר.
בתעריפון ללקוחותרשימת "פעולות על ידי פקיד" ורשימת "פעולות בערוץ ישיר" - מפורטות

(חלק 1: חשבון עובר ושב)"יחידים ועסקים קטנים

http://www.leumi.co.il/
http://www.bankleumi.co.il/vgnprod/amlot_yechidim/Chapters.asp
http://www.bankleumi.co.il/vgnprod/amlot_yechidim/Chapters.asp


איתכם בהלוואות

הלוואה לכל מטרה על בסיס פריים
בגובה של עד  60,000 ש''ח  או עד 10 משכורות, הנמוך מבינהם, בכפוף לכושר ההחזר של הלווה

בהוראת קבע לחיוב חשבון הלווה

דגם הלוואה - 2832/8

לבעלי שכר בגובה עד 6,999 ש"ח נטו לחודש

עד 84 חודשיםעד 84 חודשיםעד 60 חודשים
למעבירי משכורת

פריים+4.6%פריים+4.3%פריים+3.7%ללאומי

-פריים+6.3%פריים+5.7%ללקוחות אחרים

לבעלי שכר בגובה מ- 7,000-11,999 ש"ח נטו לחודש

עד 84 חודשיםעד 84 חודשיםעד 60 חודשים
למעבירי משכורת

פריים+4%פריים+3.5%פריים+2.9%ללאומי

-פריים+5.5%פריים+4.9%ללקוחות אחרים

לבעלי שכר מ- 12,000 ש"ח נטו לחודש ומעלה

עד 84 חודשיםעד 60 חודשיםעד 48 חודשים
למעבירי משכורת

פריים+3.4%פריים+2.9%פריים+2.4%ללאומי

-פריים+4.4%פריים+3.9%ללקוחות אחרים



משכנתאבאיתכם

יותר הטבות לנוטלי משכנתאות

פגישה אישית להתאמת משכנתא עם נציג לאומי

הטבות במשכנתא ללקוחות לאומי כפי שיועדכנו מעת לעת



בשוק ההוןאיתכם
תכנון תיק ההשקעות עם היועץ שלך בלאומי

בלאומי נבחרת יועצים בכירים, המעניקים ייעוץ פיננסי וייעוץ פנסיוני על
כלל מוצרי ההשקעה והפנסיה הקיימים בשוק, תוך התאמה אישית לצרכי

והעדפות הלקוח. הייעוץ הינו אישי וללא עלות ללקוח.

הטבות בניירות ערך

עמלות ללקוח בעל תיק  בשווי
50,000 - 250,000 ש"ח

עמלה ללקוח בעל תיק בשווי
499,999-250,000 ש"ח

עמלה ללקוח בעל תיק מעל
500,000 ש"ח

קניה/מכירה/פדיון של ני"ע
0.45%0.38%0.33%הנסחרים בבורסה בת"א, בסניף

קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ
0.54%0.47%0.36%לארץ בסניף

קניה/מכירה/פדיון של ני"ע
הנסחרים בבורסה בת"א, בערוצים

ישירים
0.4%0.33%0.27%

קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ
0.49%0.42%0.3%לארץ, בערוצים ישירים

דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים
0.09%0.075%0.0525%בארץ לרבעון

הטבות במט"ח
20% הטבה בעמלות חליפין בגין רכישת / המרת מט"ח כנגד שקלים

0.15% הטבה בשער חליפין
ובנוסף, 40% הטבה בעמלת פנקסי שיקים



יותר בכרטיסי האשראי

החבילה המנצחת של לאומי בארנק שלך

* כרטיסי לאומי קארד ויזה/ מאסטרקארד מסוג בינ"ל/ זהב/ פלטינה.

* תכנית פינוקים  פלוס- הטבות 1+1 כל השנה (סרטים, ארוחות בוקר, הצגות,

מופעים ואטרקציות) כפי פרוט באתר לאומי קארד.

* מועדון הנחות פלוס- המקנה הנחות באלפי בתי עסק מקומיים ברחבי הארץ כפי

פירוט באתר לאומי קארד.

* קבלת מידע וביצוע פעולות באמצעות אפליקציית לאומי קארד.



יותר כלים דיגיטליים

לאומי דיגיטל מאפשר לכם ליהנות מהתנהלות בנקאית יעילה ומתקדמת

שתאפשר לכם לחסוך זמן יקר

מייל לבנקאי

קבלת מידע ישירות מהבנקאי/יועץ בנושאי בנקאות כלליים

מכתובת הדוא"ל האישית הקבועה שלכם.

SMSמזומן ב

העברת כסף מחשבונכם בלאומי ומשיכתו (על

ידיכם או אדם אחר) ממכשיר כספומט לאומי או

הסכום ישירות לכל חשבון בנק בישראל,העברת

ללא שימוש בכרטיס אשראי או כספומט

הפקדת שיק בסלולאר

לצלם ולהפקיד שיקים בסלולר * ישירות לחשבון

הלקוח - מכל מקום ומבלי להגיע לסניף

* בכפוף לתנאי השרות

הפקדת שיקים ושטרות מזומן

בכספומטים ועמדות דיגיטל

הפקדת שיקים בעמדות דיגיטל והפקדת שטרות

מזומן בכספומטים

* ללא כרטיס ובכל שעות היממה
* במרבית הכספומטים

לאומי באינטרנט

אתר לאומי - מידע וביצוע פעולות בחשבון

ובשוק ההון

לאומי בלוג

לאומי בפייסבוק

לאומי בטוויטר

לאומי בזמן

קבלת מידע והודעות על אירועים

- בהתאםSMSבחשבונכם, באמצעות

להגדרות וההעדפות שלכם.

אפליקציות לאומי בסלולר

אפליקציית "לאומי" לניהול החשבון (במכשירי

אייפון, אנדרואיד ובאייפד)

אפליקציית "לאומי טרייד" למידע ומסחר

בשוק ההון (במכשירי אייפון, אנדרואיד

ובאייפד)



טבלת דיווח הטבות מתמשכות בעמלות

30/06/2019תום תוקף:3845מספר הסדר:

פרוט שם העמלה במערכתסיעוףשם עמלה בנוהלאוכלוסיה
3-005

לקוחות פותחי חשבון
משכורת–חדש

ללאומי

עמלת חליפין
הטבה%20

חליפין - מט"י-מט"ח5:01:01:01
חליפין מט"ח-מט"ח5:01:01:02
חליפין-משיכה בשירות עצמי5:01:01:03

הטבה בשער
%0.15חליפין

המרה מט"ח/ש"ח - שער5:15:01:00
מוסכם/בל"ל-העברות

המרת מט"ח/ש"ח - שער מוסכם -5:15:15:00
בנקנוטים

הטבה בשער
%0.30חליפין

שערהמרה מט"ח/מט"ח-5:15:03:00
מוסכם/בל"ל-העברות

המרת מט"ח/מט"ח- שער מוסכם -5:15:16:00
בנקנוטים

2

לקוחות קיימים
מעבירי משכורת

עובדי החברה

עמלת חליפין
הטבה%20

חליפין - מט"י-מט"ח5:01:01:01
חליפין מט"ח-מט"ח5:01:01:02
חליפין-משיכה בשירות עצמי5:01:01:03

הטבה בשער
0.15חליפין %

המרה מט"ח/ש"ח - שער5:15:01:00
מוסכם/בל"ל-העברות

המרת מט"ח/ש"ח - שער מוסכם -5:15:15:00
בנקנוטים

הטבה בשער
%0.30חליפין

המרה מט"ח/מט"ח- שער5:15:03:00
מוסכם/בל"ל-העברות

המרת מט"ח/מט"ח- שער מוסכם -5:15:16:00
בנקנוטים

כן / לאהאם קיימות בנוהל הטבות בני"ע

הסדרי שכירים / שימור לקוחותסוג הנוהל



לשירותך תמיד לאומי השופטים
שחר חרדק, מנהל לקוחות, טל' 076-8670530

לפרטים נוספים פנה עוד היום לאחד מסניפי לאומי ברחבי הארץ, היכנס לאתר לאומי :

www.leumi.co.il*5522 או חייג

הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום 30/06/2019 ; הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת,כללי:

ללא  הודעה מוקדמת ; ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת

מההטבות על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כעובד החברה בכל פניה לבנק,ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות

כל ההטבות כפופות  לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ; ריבית הפריים השנתית - כמפורט בסניפי לאומי.

המבצע מיועד לפותחי חשבון חדש החל מה  01.10.2011,שהינם לקוחות פרטיים מעל גיל 18 שאינם נמנים על מגזר צמיחה (לאומי +18מבצע פתיחת חשבון:

,לאומי למשתחרר,לאומי סטודנט ), אשר לא היו בעלי חשבון בלאומי בתקופה של 6 חודשים לפני פתיחת החשבון הנוכחי הצטרפות למבצע מותנית בחתימה על

מסמכים מתאימים בפתיחת חשבון, לקוח יוכל לבחור אחת מבין שתי המתנות העומדות לרשותו: החזר מלא של עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בחשבון העו"ש

מותנה ל 3 שנים כמפורט להלן או הלוואה בגובה 30,000 ש"ח ב 24 תשלומים חודשיים עם החזר ריבית מלא ניתן לבחור רק מבצע אחד! החזר מלא של עמלות

בחשבון העו"ש: הלקוח ייהנה מהחזר מלא של עמלות העו"ש כהגדרתן להלן באופן הבא: ב -2 לחודש שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים המזכים, יזוכה

החשבון באופן אוטומטי בסך עמלות העו"ש שבגינן חויב בחודש הקודם היה והלקוח לא עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם, לא יבוצע הזיכוי בגין העמלות "עמלות

העו"ש" משמען העמלות המפורטות בסעיפים 1 (א) ( 2) ו- 1 (א) ( 3) לתעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים. ניתן לראות באתר לאומי ;"תעריפ עמלות" הלוואה

ע"ס 30,000ש"ח ב 24 תשלומים חודשיים בהחזר ריבית מלא ב- 2 לחודש שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים המזכים, תועמד באופן אוטומטי הלוואה

ע"ס 30,000 ש"ח שתיפרע ב 24 חודשיים הלוואה תישא ריבית שנתית קבועה לא צמודה בשיעור 5% לשנה ( 21.5% מתואמת לשנה). היתרה הבלתי מסולקת של

האשראי תישא ריבית על היתרות החודשיות עבור התקופה, ממועד ההעמדה ועד לסילוק בפועל מידי חודש, יחויב חשבונו של הלקוח בסך 1,316.14 ש"ח (התשלום

כולל קרן ריבית (פירעון בשיטת לוח שפיצר) (להלן: "החיוב החודשי") .במידה והלקוח עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם לחיוב החודשי, יזוכה החשבון ביום החיוב

בסכום הריבית החודשית, כך שבפועל תשלומי הריבית על ההלוואה יקוזזו על ידי הזיכוי. מועד החיוב/הזיכוי הינו ה - 2 בכל חודש אם הלקוח לא עמד בתנאים

המזכים בחודש הקודם, החשבון לא יזוכה בסכום הריבית החודשית שבגינה חויב עבור החודש הקודם על הלקוח לדאוג לכך שיתרת החשבון תאפשר ביצוע תשלומי

ההלוואה מידי חודש - כולל תשלום הריבית - בין אם הוא עמד בחודש הקודם בתנאים המזכים ובין אם לאו. הבנק יהיה רשאי לחייב את החשבון בגין התשלומים בין

אם תהיה בחשבון יתרת זכות, יתרת חובה, או תיווצר יתרת חובה עקב החיובים העמדת ההלוואה כפופה לקריטריוניםהנהוגים בבנק ולשיקול דעתו לא ניתן לערוך

שינויים בתנאי האשראי הנ"ל (סכומים לחיוב, מועדים לחיוב, תקופות וכו.) על האשראי יחולו גם התנאים הכלליים לניהול החשבון שנחתמו על ידי הלקוחות פירעון

מוקדם של האשראי: הלקוחות רשאים בכל עת לפרוע את האשראי כולו באופן חד פעמי בפירעון מוקדם, ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם, וזאת בהודעה של 30

יום מראש ובכתב לא ניתן לפרוע פירעון חלקי של האשראי הבנק יהיה רשאי לדרוש פירעון מוקדם בכל מקרה בו התקיימה עילה להעמדה לפירעון מיידי של חובות

והתחייבויות הלקוח או אם הדבר יידרש עקב מניעה חוקית או אחרת התנאים המזכים: חיוב חודשי מינימאלי של 3,000 ש"ח כרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך

לחשבון (כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי) הנ"ל או תנאים מצטברים 1.של חיוב חודשי מינימאלי של  2,000 ש"ח בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון

(כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי) הלקוח וגם 2. העברת משכורת באינטגרציה (משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח

באמצעותמסלקה בין בנקאית) בסכום של 5,000 ש"ח ומעלה נטו ליחיד לחודש או 9,000 ש"ח ומעלה נטו לזוג לחודש, או החזקת פיקדונות) כספיים/ ניירות ערך(

בשווי שלא יפחת בכל עת מ  250,000 ש"ח זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון

הנ"ל  הערות כלליות: פתיחת החשבון בפועל ו/או צירוף לקוח ל"מבצע פתיחת חשבון" כפופה לשיקול דעת הבנק הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת

המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, הלוואות מסגרות אשראי כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות

להעמדת אשראי ו/או קבלת פיקדונות לקוח זכאי למבצע פתיחת חשבון אחד בלבד תוקף המבצע עד 31.12.2015 לאומי רשאי להפסיק את המבצע ו/או לשנות

את תנאיו בכל עת וללא הודעה מוקדמת הזכאות ל"מבצע פתיחת חשבו" (לרבות גם זכויות וחובות בקשר עם האשראי) אינה ניתנים להעברה הנכתב בלשון זכר

מכוון לשני המינים

ההטבה תינתן על פנקסי שיקים רגילים.עובר ושב:

ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה - אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש, הוראת קבע מחשבון הלווה - על מנתאשראים:

לקבל את ההלוואה, על הלווה להציג , תעודת עובד תעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו- 3 דפי חשבון בנק - סכום ההחזר החודשי לא יעלה על

20% משכר הנטו של הלווה - אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה -

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי

תנאי ההלוואה יחולו כל עוד משכורת העובד מועברת ללאומי חודש בחודשו. היה והמשכורת לא תועבר ללאומי, מכל סיבה שהיא, במשך חודש אחד או יותר יהיה

הבנק רשאי לבטל את תנאי ההלוואה שניתנו ללקוח ותחת זאת להעמיד הלוואה בתנאים שאינם במסגרת ההסדר ולפי שיקול דעתו

אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני"ע בבורסה בת"א אינן תקופות לקרנות נאמנות., אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף - ההטבות בקניה/מכירה/פדיוןהשקעות:

של ני"ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני"ע זרים ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי

טרייד - ההטבה בדמי ניהול פיקדון ני"ע למעבירי ני"ע מבנק אחר בשווי 50,000 ש"ח ומעלה תינתן פעם אחת בלבד ללקוח - פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת

פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני- לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת -- ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות ינתנו בכפוף לקריטריונים

הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.

הנפקת כרטיס אשראי,סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשר אי וסכומה, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ; לאומי /כרטיסי אשראי:

לאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת.

http://www.leumi.co.il


שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק - כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריוניםמטבע חוץ:

הנהוגים בבנק.

הצטרפות ושימוש באיזה מהשירותים ו/או המוצרים המפורטים לעיל בכפוף לתנאים שיקבע הבנק מפעם לפעם. הבנקלאומי דיגיטל:

רשאי לשנות את התנאים בכל עת עפ"י שיקול דעתו.


