
 פטור מעמלת פעולה ע"י פקיד 

 פטור מעמלת הפקדת/משיכת מזומן

 פטור מעמלת העברה או הפקדה לחשבון אחר )בבנק / בנק אחר(

 פטור מעמלת הפקדת שיק )לכל קבוצה של עד 20 שיקים(

 פטור מעמלת תשלום שובר

 פטור מעמלת הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח

 פטור מעמלת פידיון שיק )לרבות משיכה בשיק עצמי(

 ועוד...

 פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר 

 פטור מעמלת חיוב בכרטיס אשראי

 פטור מעמלת העברה או הפקדה לחשבון אחר )בבנק / בנק אחר(

 פטור מעמלת תשלום שובר

 פטור מעמלת חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

 פטור מעמלת זיכוי חשבון באמצעות מסלקה

 פטור מעמלת הפקדת מזומן

 ועוד...

פטור מעמלת מינימום פעולות

חינם עד 15 פנקסי שיקים בשנה

קו אשראי בחשבון עו"ש למעבירי משכורת
 פטור מעמלת הקצאת קו אשראי

  מסגרת אשראי בסך 7,000 ₪ - בריבית שנקבעת ע"י החשב הכללי 

להלוואות של עובדי המדינה*
  מסגרת אשראי נוספת של מעל 7,000 ₪ עד פי 3 מגובה המשכורת 

ועד למקסימום של 36,000 ₪ בריבית נומינלית שנתית של פריים 
פלוס 1.4%

לא משלמים את העמלות העיקריות בחשבון! 

הלוואת התארגנות חד-פעמית ללקוחות חדשים
 זכאות:  לקוחות חדשים מעבירי משכורת בסך 4,000 ₪ )נטו( ומעלה, 

לסגירת חבות והעברת פעילות מבנק אחר
 סכום: לפי גובה המשכורת נטו בחשבון ועד 100,000 ₪

 תקופה: עד 10 שנים

  ריבית שנתית: החל מפריים פלוס 1%, בהתאם לפעילות הלקוח בסניף

הלוואה לכל מטרה
 סכום ההלוואה: עד 50,000 ₪

 תקופת ההחזר: עד 60 חודשים

  ריבית שנתית: החל מפריים פלוס 2%, בהתאם לפעילות הלקוח בסניף

* מתן האשראי והבטחונות בכפוף לנהלי הבנק ולשיקול דעת מנהל הסניף 
* תוקף הצטרפות להלוואות: 31.12.2014

* עמלת טיפול באשראי ובטחונות בהלוואות עד 100,000 ₪ פטור עפ"י חוק

שירותים נוספים
מרכזי ההשקעות של דיסקונט

www.bank.co.il :רשימת מרכזי ההשקעות באתר הבנק  

ייעוץ פנסיוני

  קביעת פגישת ייעוץ במועד הנוח לך ופרטים נוספים 
        בטלפון 03-9439700  או בכל סניפי הבנק  

שירותי הבנקאות הישירה

ניירות ערך
 החזר עמלת העברה של תיק ני"ע מבנק אחר

 להלן פירוט עסקאות בני"ע ושיעור העמלה בגינן:

* כל העמלות בכפוף לעמלת מינימום )למעט פטור מדמי ניהול פקדון ני"ע( / מקסימום 
כמפורט בתעריפון הבנק * ההטבות הנ"ל אינן תקפות ללקוחות המקבלים שירות במרכזי 

ההשקעות של דיסקונט

 למעבירי משכורת סוג העסקה
מעל 10,000 ₪

 למעבירי משכורת 
עד 10,000 ₪

0.1% לרבעוןפטורדמי ניהול תיק ני"ע בארץ*

0.125% לרבעוןפטורדמי ניהול תיק ני"ע בחו"ל*

קנייה/ מכירה של ני"ע 
0.35% - 0.35%0.25% - 0.20%בבורסה בת"א

קנייה/ מכירה/ פדיון של 
0.05%0.12%מק"מ 

 קנייה/ מכירה של ני"ע 
הנסחרים בארה"ב

0.35% - 0.45%
+ הוצאות צד ג'

0.35% - 0.45%
+ הוצאות צד ג'

פעילות במטבע חוץ
להלן פירוט עסקאות במטבע חוץ ושיעור העמלה בגינן:

* כל העמלות בכפוף למינימום ומקסימום 
*  ההטבות הנ"ל אינן תקפות ללקוחות המקבלים שירות במרכזי ההשקעות של דיסקונט

למעבירי משכורת סוג העסקה
מעל 10,000 ₪

 למעבירי משכורת 
עד 10,000 ₪

70% הנחה 0.08%עמלת חליפין
מעמלת התעריפון

העברת מט"ח לחוץ לארץ 
ומחוץ לארץ

חד-פעמית - 0.15% 
קבועה -       0.10% 

חד-פעמית - 0.35% 
קבועה -        0.25% 

הטבה בשער של 0.6%

תוקף ההסדר:
* תקופת ההתקשרות בהסדר זה כפופה לתקופת הסדר מול החשב הכללי בנושא מכרז עובדי הוראה * למרות האמור לעיל, בנק דיסקונט 
יהיה רשאי להפסיק או לשנות את התנאים המפורטים בעלון זה מעת לעת * לעובד הוראה חבר סגל אונ' ת"א שהצטרף למסלול ויפסיק 
להעביר משכורת לחשבונו בבנק, יגרע החשבון מהמסלול ויועבר לאחת הקבוצות ללא הסדר * מתן אשראי, הנפקת כרטיסי אשראי ובטחונות 
לכל ההלוואות בכפוף לנוהלי הבנק ולשיקול דעת הסניף * כל התנאים וההטבות המפורטים בעלון זה הינם ביחס לתעריפון הבנק החל על 

הלקוח )תעריפון ליחיד/עסק קטן(, כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת

חברי סגל בכיר אוניברסיטת ת"א

זה טוב 
למשפחה

בברכה,
מירי לוי בן חיים: 03-6464200  

שולי גבעון, 03-64664201
דודו קדוש, 050-2080215

סניף אוניברסיטת ת"א


