מיוחד
לעובדי עיריית תל-אביב
ובית חולים איכילוב

חשבון הטבות מיוחד

פותחים חשבון משכורת באוצר החייל,
ונהנים מ 5-שנים ללא עמלות עו"ש מרכזיות*!

*עמלות פעולה ע"י פקיד ,ערוץ ישיר ומינימום בעו"ש (מט"י)

פותחים חשבון משכורת באוצר החייל,
ונהנים מ 5-שנים
ללא עמלות עו"ש מרכזיות*!
פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד
• הפקדת מזומן  -פטור מלא ל 5 -שנים**
• משיכת מזומן  -פטור מלא ל 5 -שנים**
• הפקת ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח  -פטור מלא ל 5-שנים
• העברה או הפקדה לחשבון אחר  -פטור מלא ל 5 -שנים
• פדיון שיק (כולל משיכת שיק עצמי)  -פטור מלא ל 5 -שנים
• הפקדת שיקים (לכל  20שיקים)  -פטור מלא ל 5 -שנים
• תשלום שובר  -פטור מלא ל 5 -שנים
• פריטת מזומן  -פטור מלא ל 5 -שנים**

**לא כולל פטור מעמלת טיפול במזומנים ע"י פקיד לכל  100מטבעות או לשטרות מעל
₪10,000

פטור מעמלות פעולה בערוץ ישיר
• משיכת מזומן במכשיר אוטומטי  -פטור מלא ל 5 -שנים
• חיוב בכרטיס אשראי  -פטור מלא ל 5 -שנים
• הפקדת מזומן  -פטור מלא ל 5 -שנים
• זיכוי חשבון באמצעות מסלקה  -פטור מלא ל 5 -שנים
• העברה או הפקדה לחשבון אחר  -פטור מלא ל 5 -שנים
• תשלום שובר  -פטור מלא ל 5 -שנים
• שאילתת מידע בכל נושא  -פטור מלא ל 5 -שנים
• משיכת שיק  -פטור מלא ל 5 -שנים
• הפקדת שיק  -פטור מלא ל 5 -שנים
• חיוב עפ״י הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע  -פטור מלא ל 5 -שנים

ובנוסף ,פטור מלא ל 5-שנים מעמלת מינימום בעו"ש
* עמלות פעולה ע"י פקיד ,ערוץ ישיר ומינימום בעו"ש (מט"י)
*** שיעור ריבית הפריים ( )Pלתאריך  1.6% 1/4/2016נומינלית שנתית.

ובנוסף ,הטבות מיוחדות
ללא התחייבות!
הלוואות התארגנות
הלוואה עד ₪ 50,000
או עד  5משכורות (הנמוך מביניהם) לתקופה של עד  3שנים
בריבית פריים בלבד ***

או
הלוואה עד ₪ 120,000
או עד  10משכורות (הנמוך מביניהם) לתקופה של עד  10שנים
פרטים בסניפים
ניתן לממש עד  3חודשים מיום ההצטרפות לא יאוחר מ.28.2.2017-
גובה ההלוואה ייקבע בהתאם ליכולת ההחזר וגובה המשכורות
המועברות לחשבון.

עד  5פנקסי שיקים
חינם בשנה הראשונה!

מסגרת אשראי
בגובה של עד  3משכורות

 5פעולות לרכישת מט"ח
לנסיעה לחו"ל ללא עמלה בשנה הראשונה!

הטבות המבצע מיועדות לפותחי חשבון משכורת חדש בבנק אוצר החייל ומותנות בהעברת משכורת ישירות לחשבון (באמצעות מס״ב) וחתימה על טופס הצטרפות למועדון .קבלת כל ההטבות בכפוף
להעברת משכורת לבנק בגובה  ₪5,000נטו ומעלה ליחיד למשך  5שנים מיום פתיחת החשבון (צעירים עד גיל  30יהנו מתנאי המבצע עם העברת משכורת של  ₪ 4,000נטו ומעלה) .אין התחייבות כלשהי
למתן אשראי .מתן אשראי והלוואת ההצטרפות בכפוף לנהלי הבנק ולשיקוליו ומותנה בכושר ההחזר של הלווה ,טיב הערבים ,טיב הביטחונות ושיקול דעת מנהל הסניף .הלווים יחוייבו בעמלת הקצאת אשראי
ובטחונות עפ״י תעריפון הבנק .ההטבות ינתנו ללקוחות שיעמדו בתנאי המבצע .אין כפל הטבות .לקוחות הבוחרים ליהנות מהטבות הניתנות לעובדי החברה במסגרת הסכם עם אוצר החייל ,לא יוכלו ליהנות
מהטבות הניתנות במסגרת מבצעים ומועדונים אחרים .הבנק רשאי לבטל את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת .כל האמור לעיל כפוף לנהלי הבנק .תוקף הצעה זו עד  .31/12/2016ט.ל.ח 04/2016

הטבות נוספות
הטבות בהשקעות

הלוואה לכל מטרה
ההלוואות מיועדות לכל העובדים (גם ללא ניהול חשבון בבנק אוצר החייל)
מותנה בהפנייה מארגון העובדים.
סכום

עד
₪ 150,000

תקופה

ריבית נומינלית שנתית,
לכל העובדים

עד  60חודש

 P + 0.75%ריבית משתנה

עד  120חודש  P + 4.25%ריבית משתנה

#

לבעלי תיק ני"ע בסך  150,000ש"ח עד  300,000ש"ח
 0.375%עמלת קניה/מכירה של ני"ע בבורסה בת"א (בכפוף למינימום)
 0.475%עמלת קניה/מכירה של ני"ע בבורסה בחו"ל (בכפוף למינימום)
 0.39%עמלת דמי ניהול פיקדון ני"ע לשנה
הטבות בעמלות למבצעים פעילות באופציית מעו"ף  ₪ 8 -לאופציה.

#

לבעלי תיק ני״ע בסך  300,000ש״ח עד  600,000ש״ח
 0.3%עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בת״א (בכפוף למינימום)
 0.38%עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בחו״ל (בכפוף למינימום)
 0.312%עמלת דמי ניהול פיקדון ני״ע לשנה
הטבות בעמלות למבצעים פעילות באופציית מעו״ף  ₪ 7 -לאופציה.

#

לבעלי תיק ני״ע מעל  600,000ש״ח
 0.15%עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בת״א (בכפוף למינימום)
 0.19%עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בחו״ל (בכפוף למינימום)
 0.156%עמלת דמי ניהול פיקדון ני״ע לשנה
הטבות בעמלות למבצעים פעילות באופציית מעו״ף  ₪ 5 -לאופציה.

#

לבעלי תיק ני״ע בסך  1,000,000ש״ח ומעלה יינתן פטור מדמי ניהול פקדון ני״ע.

ריבית נומינלית שנתית,
למעבירי משכורת לבנק
חדשים וקיימים

 Pריבית משתנה
 P + 3.25%ריבית משתנה

 #שיעור ריבית הפריים ( )Pנכון לתאריך  1.6% - 1.4.2016נומינלית שנתית.
* מימוש ההטבות בהלוואות לעיל עד לתאריך .31.12.2016
 #אופן התשלום :הוראה בלתי חוזרת לניכוי מהשכר.
 #עמלות :הלווים יחוייבו בעמלות בהתאם לתעריפון הבנק ,נכון ליום  1.4.2016הלוואות
עד  100,000ש״ח פטורות.
 #ביצוע ההלוואות מותנה בכושר ההחזר של הלווה ,טיב הערבים ,טיב הביטחונות ושיקול
דעת מנהל הסניף.
 #אין התחייבות למתן אשראי.
 #מתן הלוואה כאמור לעיל יתאפשר אחת ל 365-ימים בלבד ,בין אם ההלוואה מבוקשת
במלוא הסכום או חלקו ,ובכפוף לכל ההערות המופיעות בהמשך למסמך זה.

העמלות בני״ע זרים לא כוללות עמלת ברוקר
לקוח חדש :שיעור ההטבה יקבע על פי שיערוך תיק ני״ע ביום העברתו לבנק.
לקוח קיים :שיעור ההטבה יקבע בעת הצטרפותו להסכם שנחתם או חודש
עם מקום עבודתו.

ובנוסף תוכלו ליהנות:
מסגרת אשראי
בהתאם להשתייכות הלקוח לבנקאות אישית  /פרטית
עד  3משכורת נטו ממוצעת של  3חודשים אחרונים.
* סכום המסגרת והביטחונות עפ”י שיקול דעת מנהל הסניף .לצורך קביעת המסגרת על
העובד להביא לסניף תלושי משכורת של  3חודשים אחרונים.

"התחלה טובה"

אוצר פנסיה
הנך מוזמן לקבוע פגישת ייעוץ אישית ללא עלות מצידך ,עם יועץ פנסיוני
אישי של בנק אוצר החייל.
הייעוץ הפנסיוני מיועד גם ללקוחות
הבנק וגם ללקוחות בנקים אחרים!
הייעוץ הינו אוביקטיבי ומותנה בחתימה על
מסמכי ייעוץ פנסיוני.

בלעדי לילדי לקוחות אוצר החייל לצעירים בגילאי 14-21
חשבון ללא עמלות עו”ש מרכזיות* עד גיל !28
* עמלות פעולה ע"י פקיד ,ערוץ ישיר והשלמה למינימום

אוצר משכנתא של הבנק הבינלאומי ואוצר החייל
ריביות אטרקטיביות ותנאים מועדפים במשכנתאות.
הלוואות משכנתא של הבנק הבינלאומי ניתנות
באמצעות דלפקיו בבנק אוצר החייל
פרטים ב”אוצר משכנתא” בטלפון 1-700-700-185

בנקאות ישירה
אוצר ישיר
מוקד טלפוני מאויש *3390
אוצר באינטרנט
לגלוש כל הדרך אל הבנק
online.bankotsar.co.il

בברכה,
יצחק נעמן
מנהל סניף החשמונאים
בנק אוצר החייל

תוקף הצעה זו עד  .31/12/2016בנק אוצר החייל יעניק הטבות לעובדי החברה ,אך ורק על פי הצעה זו וכל הצעה קודמת מבוטלת .על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו ,על המבקש
להזדהות כעובד החברה בסניף של בנק אוצר החייל ולהציג תלוש משכורת אחרון  /תעודת עובד .בכל פנייה לבנק יש לדרוש מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת
ההטבה .האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת הטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על החברה .כל האמור לעיל כפוף לנוהלי הבנק ולשינויים בתעריפון הבנק ,הבנק רשאי לשנות את
התנאים מעת לעת .לא ניתן ליהנות מכפל הטבות .לקוח הבוחר בהטבות המוענקות לעובדי החברה ,לא יוכל ליהנות מהטבות הניתנות במסגרת מבצעים ומועדונים אחרים בבנק .ט.ל.ח .04/2016

כיצד מצטרפים?
היכנסו לסניף החשמונאים של בנק אוצר החייל והביאו איתכם:
• תעודת זהות (כולל ספח) • דף חשבון מ 3-החודשים האחרונים •  3תלושי משכורת עדכניים
ואנו נעשה את המירב עבורכם (סיוע בהעברת הוראות קבע ועוד).

לפרטים נוספים:

סניף החשמונאים

החשמונאים  ,84תל-אביב 03-5635353
אתי פסו בטל’ ,03-5635225 :אלון השש בטל’03-5635224 :
נציגנו לשירותכם:
יום ג' :בי״ח איכילוב חדר ועד האחיות ,בין השעות  ,11.30-13.00נופר לביא 03-5654130
יום ד' :בניין אירגון העובדים ,קומה  ,2בין השעות  ,11.30-13.00אלון השש 03-5635224
יום ד' :בניין העירייה קומה  ,7בין השעות  11.00-13.00קרוליין ניסים 050-2453312

גם כשהסניף סגור הבנק פתוח!
אוצר ישיר  -מוקד טלפוני מאויש

אוצר באינטרנט

online.bankotsar.co.il
להורדת
האפליקציה
של אוצר החייל
סירקו את הקוד

לרשותכם  48סניפים ברחבי הארץ

לקבלת פרטי הסניף הקרוב ,היכנסו לאתר האינטרנט או חייגו לאוצר ישיר

