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  וסמט תמי' גב
  

  ,שלום רב
  
  

  הצעת בנק דיסקונט למרצים ועובדי הסגל האקדמי באוניברסיטאות :הנדון
  

  :אבקש להביא לידיעתך ודרכך לידיעת המרצים ועובדי הסגל האקדמי באוניברסיטאות כלהלן

להעניק למרצים ולעובדי הסגל האקדמי באוניברסיטאות לנהל חשבון בבנק  החליט דיסקונטבנק 

קבלים משכורת ממשרד שאינם מ המוענקים לעובדי ההוראהאותם התנאים ( מיוחדיםתנאים ב

המעבירים מיועדים למרצים ועובדי הסגל האקדמי וההטבות התנאים הייחודיים ). החינוך

   .משכורת לבנק

  :ההטבות בעמלותות התנאים חביל להלן פירוט
  

  פירוט ההטבה  תחום
 משכורות 2חשבון משותף הכולל  בחשבון אחתלמעבירי משכורת   

מגובה  5עד פי  -קו אשראי
 ₪ 75,000 המשכורת ועד מקסימום

  P+ 1.4%בשיעור ריבית של    P+ 2%בשיעור ריבית של 

דמי ניהול חשבון במסלול 
  "דיסקונט פיקס"עמלות 

  הנחה 70%
  לחודש₪  30במקום ₪  9

  פטור
  לחודש₪  30במקום 

    

  :המסלול כולל
  פטור –עמלת הקצאת אשראי 

  פטור –בבנק ' העברה לצד ג
  חינם –י "ש מט"עו אשאילתות במשוב בנוש 9

  חינם –במשוב בנושא ריכוז תיק לקוח  1שאילתא 
  חינם –במשוב בנושא השקעות  1שאילתא 

  חינם -פנקסי שיקים בשנה  2

  מדמי חבר פטור  אשראיכרטיס 

ע מבנק "של ההוצאות הכרוכות בהעברת תיק ניהחזר מלא   פעילות בניירות ערך
  .אחר

  ).בכפוף למינימום( 50% –דמי משמרת   
בכפוף למינימום ( 0.25% –א "מכירה בבורסה בת/ עמלת קניה   

  ).במדרג הראשון
 סוכן עמלת+  0.35% –ב "מכירה בבורסות בארה/ עמלת קניה   

  ).בכפוף למינימום במדרג הראשון(

  )בכפוף למינימום( 50% –עמלת חליפין   ח"פעילות במט
  המחאות/ בשער העברות  0.3% –הטבה בשער   

  בשער מזומן 0.9%                        
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  הלוואת התארגנותלהלן פירוט התנאים ב
  

  ₪  150,000עד   סכום

  שנים 10עד   תקופה

  P - 0.5%  משתנה ריבית שנתית

  חודשים 3  )דחיית החזר הקרן(גרייס 

  לשיקול דעת מנהל הסניף  ביטחונות וסכום הלוואה מרבי

  

  :"MAX GRADE"הטבות במסגרת מועדון להלן פירוט 

, 1+1מבצעי , הפנאי והנופש כולל הנחות, הטבות בתחומי התרבות" Max grade"במועדון 

  . מתנות והפתעות נוספות

 שת בתי הקולנוע גלובוס גרופלסרט בר 1+1כרטיס  
 .גשר  ותיאטרון חיפה, בית לסין, הבימה: הנחות בתיאטראות 

 Accor ,Hollyday in ,Tamaresבבתי מלון השייכים לרשתות  VIPשדרוג חדרים ופינוק  

 . וקיסר
 בעשרות אטרקציות בכל רחבי הארץ 1+  1כרטיס  
 .יעיםמאפים וארוחות גורמה במיטב המקומות בדילים מפת, קפה 
 הטבות ברשת צומת ספרים 
 בספא המפנקים ביותר בארץ 1+1טיפול מפנק  

 "Tower Records"על מבחר מוצרים ברשת  1+1הטבת  

   6366894-03או במוקד טלפוני   www.maxgrade.co.il : לפרטים נוספים 

  

   :הערות

ורתם הלוואות מסובסדות מכספי המדינה נועדו אך ורק לעובדי הוראה המקבלים את משכ 

 . ממשרד החינוך
 .המרצים ועובדי הסגל יזוהו באמצעות הצגת כרטיס עובד או תלוש משכורת 

  

  
  ,לרשותך בכל עתלעמוד ח נשמ

  
  
  
  

  ,בברכה
  
  

  שחר אליעזר
 מנהל מדור כרטיסי אשראי


