עובדי עיריית תל אביב ובית החולים איכילוב

ברוכים הבאים

לבנקאות הדיגיטלית המובילה בישראל
פותחים חשבון חדש בלאומי ונהנים מ-
הלוואה ללא ריבית בסך  *₪ 50,000או

עד  50חודשים

פטור מעמלות עו"ש
לשלוש שנים

הלוואה לכל מטרה
למעט דיור ,על בסיס הפריים ,,בכפוף לכושר ההחזר של הלווה ,בניכוי ישיר מהשכר ,בכל
סניפי לאומי  ,על מנת לקבל את ההלוואה ,על הלווה להציג מכתב המלצה עם חתימת
ארגון העובדים
סכום  -עד ₪ 150,000
למעבירי
משכורת ללאומי
ללקוחות
אחרים

עד 60
חודשים

עד 72
חודשים

עד 84
חודשים

עד 100
חודשים

פריים0.5%+

פריים0.5%+

פריים1%+

פריים1.5%+

פריים0.75%+

פריים1.5%+

פריים2%+

עמלת טיפול במסמכי אשראי -עד  100אש"ח – פטור  ,מעל  100אש"ח  50% -הטבה .
*בכפוף לעמידה בתנאים .כל ההטבות מיועדות ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעבירו לחשבונם באינטגרציה משכורת חודשית
ויבצעו חיוב חודשי מינימלי בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי ,בסכומים ובתנאים כפי שיקבעו על ידי הבנק .וזאת לראשונה
בתוך  6חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע.
הלוואה ללא ריבית :ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה .הלקוח יזוכה בסכום הריבית מדי חודש אם יעמוד בתנאי המבצע .אי
עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
פטור מעמלות עו"ש ל  -3שנים :חשבון הלקוח יזוכה מדי חודש בסכום עמלות עו"ש בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי המבצע מענק

ה







משכנתא דיגיטלית
מגישים בקשה להלוואה בלאומי למשכנתאות מהמחשב או מהנייד
מקבלים תשובה תוך זמן קצר
מעלים מסמכים מהמחשב או מהנייד
נהנים מליווי אישי של יועצי המשכנתאות שלנו לצורך השלמת יתר
התהליך
לבסוף חותמים על מסמכי המשכנתא בסניף או באמצעות שירות
"משכנתא טוטאל דיגיטל" הכולל חתימה ללא הגעה לסניף

חפשו
מוכנים להתחיל?
משכנתא דיגיטלית באתר לאומי

מעדיפים בטלפון?
חייגו  *3200או הזמינו שיחה דרך האתר

כלים בשוק ההון
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

 הטבות במט"ח-פרטים בסניף
 הטבות בניירות ערך-פרטים בסניף
לשירותך תמיד לאומי ככר רבין ,
אילנית וייס  ,מנהלת הסניף טל 076-8681600 :נייד054-5629669 -
ניר שטופלר ,מנהל לקוחות טל 076-8681630 :נייד050-5521212 -
שוש בן יונתן ,מנהלת לקוחות טל 076-8681610 :נייד050-6519390 -
מייל -

Shosh.benyonatan@bankleumi.co.il

פנה עוד היום לאחד מסניפי לאומי ברחבי הארץ או היכנס לאתר לאומי
כללי < :הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום  . 30.06.2021הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים ו/או ההטבות בכל עת ,ללא הודעה מוקדמת < ההטבות ללקוח המפורטות בעלון תהינה
בתוקף שנה ממועד דיווח ההטבות לראשונה< על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו ,על המבקש להזדהות כעובד החברה בכל פניה לבנק ,ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת
הטבה .האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על החברה .ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק.
תנאי ההטבות לפותחי חשבון חדש בלאומי .:הלוואה ללא ריבית בסך  : ₪ 30,000ההלוואה מיועדת ללקוח חדש אשר יעביר לחשבונו בלאומי משכורת חודשית *באינטגרציה בסך של  ₪ 5,000נטו ליחיד לפחות ,ויבצע
חיוב חודשי מינימלי בסכום של לפחות  ₪ 2,000בכרטיס אשראי בנקאי שהונפק על ידי לאומי" .הלוואה ללא ריבית" היא ההלוואה נושאת ריבית קבועה  .הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ"ל
וזאת לראשונה בתוך  6חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע ,ובתנאים שיפורטו בתנאי ההצטרפות למבצע .פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן הלוואה .אישור ההלוואה ,סכומה ותנאיה כפוף
לשיקול דעת הבנק .אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
פטור מעמלות עו"ש :המבצע מיועד ללקוח חדש אשר יעביר לחשבונו בלאומי משכורת חודשית *באינטגרציה בסך של  ₪ 7,000נטו ליחיד או  ₪ 12,000נטו לזוג לפחות ,ויבצע חיוב חודשי מינימלי בסכום של לפחות 3,000
 ₪בכרטיס אשראי בנקאי שהונפק על ידי לאומי .הלקוח יהיה זכאי להחזר בגין עמלות עו"ש מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ"ל וזאת לראשונה בתוך  6חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע ,ובתנאים שיפורטו
בתנאי ההצטרפות למבצע ,למשך תקופה של  3שנים .ההחזר יינתן בגין עמלות בגין שירותים נפוצים בחשבון עובר ושב (פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר) ובגין עמלת מינימום או בגין עמלות שנגבו במסגרת מסלולי
העמלות (ככל שהלקוח הצטרף לאיזה מהמסלולים) .רשימת "פעולות על ידי פקיד" ו"פעולות בערוץ ישיר" וכן רשימת מסלולי העמלות ,מפורטות בתעריפון ללקוחות יחידים ועסקים קטנים (חלק " 1חשבון עובר ושב סעיפים
( 1א) ו( 1 -ג) *אינטגרציה – משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח באמצעות מסלקה בינבנקאית.
אשראי :אישור ההלוואה ,סכומה ,התנאים ,הריביות והביטחונות ,כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ולכושר ההחזר של הלווה< אופן ההחזר :קרן  +ריבית מידי חודש .לקוח שלא יעביר משכורת יקים הרשאה
לחיוב חשבונו בבנק אחר < על מנת לקבל את ההלוואה ,על הלווה להזדהות כעובד החברה ולהציג תעודת זהות ,כולל ספח 3 ,תלושי משכורת אחרונים ו 3 -דפי חשבון בנק .בהלוואות בהן מתבצעת העברת כספים ישירות
מהשכר לחשבון ההלוואה  -יציג הלווה גם מכתב הפנייה חתום ע"י המעסיק וכן הוראה למעסיק להעברת כספים לחשבון ההלוואה חתום ע"י הלווה והמעסיק< ריבית הפריים כמפורט באתר לאומי < .פרסום זה אינו מהווה
הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי .לא תועמדנה הלוואות המיועדות לרכישה/חכירה/בניה/הרחבה/שיפוץ של דירת מגורים ,רכישת מגרש לבניית דירת מגורים/זכות בדירת מגורים בדמי מפתח או מימון פירעון הלוואה
ששימשה למטרות הנ"ל .אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ניירות ערך :ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות ,אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף < ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחו"ל אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים < כל
ההטבות כפופות לעמלת מינימום ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לשווי תיק מינימלי ,לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו < .אין לראות באמור לעיל משום הצעה לקבלת פקדון ניירות ערך ו/או
ייעוץ השקעות ו/או מס ,המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או עסקאות כלשהן ,ואין באמור משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת עצמאי .אין לראות
באמור לעיל משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני

משכנתא דיגיטלית :בכפוף לשיקול הדעת ולקריטריונים של הבנק < אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל < .משכנתא
טוטאל דיגיטל :בכפוף לתנאי השירות המפורסמים באתר הבנק
אין כפל הטבות .במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן ,לרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות אוכלוסיה/הטבות אישיות/הטבות הנובעות מהסדרים אחרים (כגון הסדרים החלים על שותפים בחשבון) ,על הלקוחות
לבחור את ההסדר/הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע על כך לבנק .כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי

