
הצעה ייחודית לחברי הסגל הבכיר באוניברסיטת תל אביב
!קבלו את הדבר הבא בבנקאות עם הטבות ייחודיות

!ש ללא עמלות ועם המון יתרונות"חשבון עו
.   ותתחיל להרוויחחשבון הפוךפתח . זאת ההזדמנות שלך לעבור לבנק אגוד ולהרוויח בגדול

:ש המבוטלות"להלן עמלות העו

 עמלת פקיד

 עמלת כספומט בגין משיכה שלא בסניפי הבנק תחויב בעמלה(עמלת ערוץ ישיר.(

השנים הראשונות3למשך ,  מההטבות הבאותגםתהנה, , בנוסף :

 עד גובה המשכורת (3% ריבית על הפלוס בשיעור שנתי של.(

 0% עד גובה משכורת( ריבית על המינוס.(

:תנאי הצטרפות לתכנית ללקוחות חדשים

9,000נטו ליחיד או  ₪ 7,000כל עוד מועברת  משכורת חודשית בגובה , המבצע מיועד ללקוחות חדשים ₪ 
. לזוג

פעולות בחשבון 8מותנות ההטבות של ריבית חובה וריבית זכות  בביצוע של לפחות , בשלוש השנים הראשונות 
סכום החיוב החודשי בכרטיס אשראי . בכרטיס אשראי של בנק אגוד ₪ 2,000בחודש או חיוב חודשי של 
צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הצטרפות הלקוח , לשם קבלת ההטבות, שהלקוח נדרש לעמוד בו

שנת  -ככל שתחול שנת שבתון במהלך תקופת הזכאות להטבות כלשהן בהתאם לתנאי חשבון הפוך.לתכנית
 לאבשנה זו על אף ש,  במניין השנים בהם החשבון היה זכאי לכאורה להטבה כזו או אחרתתיכללהשבתון 

אלא אך ורק הטבת פטור ,  ריבית על המינוס0% והטבת 3%יחולו הטבת ריבית על הפלוס בשיעור שנתי של 
.מעמלות כמפורט לעיל

במקרה של שינויים . הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל את הטבה זו בהתראה של חצי שנה מראש
. יום מראש14לבטל את ההטבה בהתראה של , בכל עת, הבנק רשאי, מכוח הדין

ריבית שתשולם על הפלוס חייבת במס כדין.

 30,000₪משכורת עד סך של -רף מקסימאלי לקבלת הטבות ריבית זכות וריבית חובה  .

מי שפותח חשבון הפוך משוייך באופן מיידי  -הטבה ייחודית לחברי הסגל הבכיר
!לשירות מחלקת בנקאות פרטית
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-ובנוסף
פיקדונות במגוון מסלולים :

ח" מיליון ש2ועד  ₪ 1 -מפיקדון
צמוד לפריים משתנה כל 

 חודשים3
p-1.56%

p-1.25%צמוד לפריים לשנה
-1.60%Pצמוד פרייםשקלי שבועי

.ריבית שתשולם על פיקדונות חייבת במס כדין

 הלוואות לכל מטרה בתנאים מצוינים
. תשלומים60ועד , הנמוך מבניהם,  משכורות5או עד גובה  ₪ 100,000עד 

מדדפריים

מדד + 3%פריים בלבד

הלוואה לרכישת רכב חדש
P+1% תשלומים בריבית 60 מערך הרכב ועד 100%עד 

ח"הטבות בקניה ומכירת מט

 הטבת שער0.8%

פטור מעמלת חליפין

הטבות בניירות ערך

 בכל קבוצה0.05%על פעולות באינטרנט תינתן הטבה נוספת בשיעור של *
)משולם רבעוני(מחיר דמי ניהול לשנה ** 

לאופציה ₪ 3 -ף"אופציית מעו*** 

תמורת עמלה ) לא כולל מעוף(ע ישראלים בלבד "המאפשר מסחר חופשי בני :NO LIMITאו מסלול 

). החיוב יבוצע אחת לרבעון או במועד המכירה(  שנתית משווי התיק 0.7%קבועה בגובה 

.  שנתי 0.6%העמלה תחושב לפי  ₪ 300,000 בתיקים מעל 
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 חשבון הבית" –משכנתאות "

.בתנאים אטרקטיביים במיוחד  ₪ 100,000משכנתא עד 

: מסלולים2בחירה בין 

 ש להקטנת תשלומי המשכנתא" לחשבון העו0.75%משכנתא קבועה צמודת מדד עם מענק בשווי.

ש להקטנת תשלומי המשכנתא" לחשבון העו0.75%עם מענק בשווי , משכנתא קבועה לא צמודה-או.

.)ההטבה אינה חלה על עמלת המינימום( הטבה בדמי פתיחת תיק  50% -וכן

והנפקת כרטיס אשראי בכפוף לשקול דעת הנהלת הסניף, מתן אשראי:הערות כלליות.

בכפוף לתנאי המבצע המלאים בסניפי הבנק.

 30.4.14בתוקף למצטרפים עד.

הכול בכפוף לתנאי המבצע המלאים המפורטים בסניפי הבנק ובהתאם למסמכים שייחתמו בין הצדדים.

שירותים ישירים

אגוד "באפשרותך לקבל שירותים בנקאיים במוקד , במקביל ומעבר לשעות פעילות הסניף, לתשומת לבך

מוקד טלפוני המאויש על ידי צוות בנקאיים מקצועיים ויועצי השקעות, "ישיר

1-700-700-017: מספר הטלפון של אגוד ישיר. מיומנים

אגוד ישיר"שעות פעילות מוקד  ": 

– 'בימים א 7:00בין השעות ' ה – 23:00

7:00בימי ו וערבי חג בין השעות  – 14:00

 www.unionbank.co.il:  עומד לרשותך אתר האינטרנט של הבנק , בנוסף

,בברכה

מ"בנק אגוד לישראל בע
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