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שלום רב,
לסניף  אלינו,  להצטרף  אותך  ולהזמין  אליך  לפנות  שמחה  אני 
המצוינים  מהתנאים  ליהנות  ולהתחיל  תל-אביב  אוניברסיטת 
הזוטר  ©האקדמי הבכיר, האקדמי  לחברי הסגל  והמנהלי® באוניברסיטת תל-אביב.שאנחנו מציעים 
אני מבקשת להסב את תשומת לבך למגוון הפטורים וההנחות, לתנאי 

ההלוואות המצוינים ולשירותים הייחודיים המפורטים להלן.
לתשומת לב, לתנאים אלה זכאים גם חברי סגל שכבר מנהלים את 

חשבונם בדיסקונט, ולצורך קבלתם נבקשך לפנות אלינו.
בנוסף, אצלנו בסניף, עומדים לרשותך יועצים בתחומים אלה∫ 
מועד  לתאם  ניתן  כולם  ועם   - ומשכנתאות  פנסיה, השקעות 

לפגישה, שתתנהל, כמובן, בדיסקרטיות המתבקשת.
אני יודעת שלעבור בנק נראה לפעמים משימה מורכבת, אבל 
לך בהעברת הפעילות אלינו.לא כשמדובר בסניף אוניברסיטת תל-אביב - כי אנחנו נסייע 
אני מזמינה אותך לפגישה אצלנו בסניף, שבה נוכל להראות לך כיצד 
למה  ולהיווכח   - אצלנו  חשבונך  מניהול  המרב  את  להפיק  אפשר 

אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים, "כדאי להיות לקוח בדיסקונט".
ולתיאום פגישה אני מזמינה אותך לפנות  נוספים  ¥201∂¥∂-03ישירות אלי בטלפון: ¥200∂¥∂-03 או אל:לפרטים  ∑¥20∂¥∂-03 דורון זיו, סגן מנהלת הסניף:  ∂¥21∂¥∂-03 ציפי פרץ , צוות אח"מ:   נטלי ימפולסקי, צוות אח"מ: 

מחכים לכם° 
בברכה חמה,
בניין מיטשל מנהלת סניף אוניברסיטת ת”אתמר רחמים



הצעת תנאים מועדפים לעובדי אוניברסיטת ת"א
קו אשראי בחשבון עו”ש

סכום: עד 36,000 ₪    
עד 7,000 ₪ ריבית החשב הכללי  ריבית שנתית: 

מעל 7,000 ₪, פריים + 1.4%  
פטור מעמלת הקצאת אשראי

עמלות עיקריות בחשבון עו”ש

עמלת פעולה ע”י פקיד: פטור
עמלת פעולה בערוץ ישיר: פטור

עמלת מינימום: פטור 
עמלת הזמנת פנקסי שיקים: פטור

כרטיסי אשראי

דמי כרטיס: פטור
ובנוסף, כל ההטבות וההנחות של מפתח דיסקונט - ותוכנית החיסכון הייחודית.

חיוב בחו”ל: שוטף + 30 

ניירות ערך

עלות העברת תיק ני"ע מבנק אחר: החזר מלא של ההוצאות
דמי ניהול פיקדון ני”ע בארץ ובחו"ל: משכורת אחת - 50% הנחה בכפוף למינימום*, 2 משכורות בחשבון - פטור

עמלת קנייה/מכירה מניות ואג”ח בבורסה בת”א: 0.20% - 0.35% בכפוף למינימום
משכורת אחת - בארה"ב 0.35% בכפוף למינימום + עמלת סוכן,  עמלת קנייה/מכירה מניות ואג”ח בחו"ל: 

2 משכורות - בחו"ל 0.35% - 0.45% בכפוף למינימום + עמלת סוכן   
מק”מ קנייה/מכירה: משכורת אחת - 0.12% בכפוף למינימום, 2 משכורות - 0.05% מינימום 6 ₪

מטבע חוץ

עמלת חליפין: משכורת אחת - 50% הנחה*, 2 משכורות בחשבון - 0.08% בכפוף למינימום
הטבה בשער: 0.50%

הלוואות

הלוואות וקווי אשראי - כפוף לאישור מנהלת הסניף

"הלוואה לכל מטרה"
לקוח קיים

סכום: עד 50,000 ש“ח 
תקופת ההחזר: עד 36 חודשים
ריבית שנתית: פריים פלוס 2.5%

“הלוואה לכל מטרה”
לקוח חדש

סכום: עד 150,000 ש”ח 
תקופת ההחזר: עד 120 חודשים

ריבית שנתית: לפי הלוואת התארגנות

"הלוואה לרכב חדש"
סכום: עד 250,000 ש“ח

תקופת ההחזר: עד 36 חודשים
ריבית שנתית: פריים פלוס 0.3%

בטחונות: שיעבוד רכב ופוליסת ביטוח

כל ההטבות המוצגות הן ביחס לתעריפון הבנק. תנאי ההסדר יהיו בתוקף עד 31.10.12, בכפוף לשינויים שעשויים לחול, בתנאי עובדי מדינה עפ"י הוראות החשב הכללי 
במשרד האוצר או על פי כל דין. בטחונות אשראי והלוואות - בכפוף לשיקול דעת מנהלת הסניף.

ניברסיטה. האו יף  בסנ הבנק  ג  לנצי ות  לפנ נא  ות  נ בחשבו ימות  שקי נוספות  הטבות  בדבר  מידע  לקבלת 

* הטבה זאת ניתנת בחשבון משותף, שמשכורות שני השותפים נכנסות אליו. * חשבון יחיד עם יותר ממשכורת אחת נהנה מתנאי חשבון יחיד.


