
וגמלאי אוניברסיטת תל אביבעובדי 



באמצעותחשבוןלפתוחמזמינים אתכם ? עדיין לא לקוחות שלנו•
!בלבדדק 7-כב דיגטליתחשבוןפתיחת- OPENאפליקציית*

.2405* או באחד מסניפי הבנק בתיאום מראש •

אביב המקבלים משכורתם לחשבונם בבנק הפועלים והיא תקפה  עובדי וגמלאי אוניברסיטת תל מיועדתההצעה
,  השירות ניתן במכשירים תומכים. החשבון בפועל מותנית באישור ובקרה של הבנקפתיחת *31.12.21עד לתאריך 

עמלות בחשבון בינן כמפורט בתעריפון  . ללקוחות יחידים בגירים תושבי ישראל ובכפוף לתנאי הבנק ואישורו
הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת ללא . או מתן השירותים/אין באמור התחייבות לפתיחת חשבון ו. הבנק

.הודעה מוקדמת

בניהולושירותיםהטבותשלרחבממגווןליהנותמציע לכם הפועליםבנק
.עבורכםבמיוחדשהותאמוהבנקחשבון

מתקבלת בחשבונם בבנק תל אביב שמשכורתם וגמלאי אוניברסיטת עובדי 
! מההטבותכבר נהנים הפועלים 

. ההטבות יינתנו ללא צורך בהצגת אישור נוסף



פנקסים בשנה5פטור מעמלות פנקסי שיקים רגילים עבור •

הפותחים חשבון חדש ומעבירים משכורת ייהנו בנוסף מפטור  לקוחות •
.שנים3-ש בסיסיות ל"מעמלות עו

ללקוחות הבנק ולמעבירי משכורתייחודיותהטבות

י פקיד ופעולות המבוצעות בערוצים ישירים והשלמה לדמי ניהול "ש בסיסיות המבוצעות ע"מעמלות על פעולות עופטור 
.מינימאליים



הנחה בעמלת חליפין בין שני מטבעות  60%–עמלת חליפין •
ח"מט/שקל

הנחה בעמלת חליפין בין שני מטבעות  60%–עמלת חליפין •
ח"מט/ח"מט

ח"מט/פרומיל בהמרת שקל4–הטבה בשער חליפין •

ח"מט/ח"מטפרומיל בהמרת 4–הטבה בשער חליפין •



על קנייה מכירה או פדיון ניירות ערך20%0.בשיעורעמלה•
ההטבה לא חלה על  . במתן הוראה בקבלת קהל בסניף ובערוצי השירותהנסחרים בבורסה בתל אביב 

עמלות המינימום עמלות המקסימום ועמלת אי ביצוע

על קנייה מכירה או פדיון ניירות ערך הנסחרים  0.25%עמלה בשיעור •

ההטבה לא חלה על עמלות    המינימום  . במתן הוראה בקבלת קהל בסניף ובערוצי השירותל "בבורסה בחו

עמלות המקסימום ועמלת אי ביצוע

לרבות יחידות  )ל "דמי ניהול פיקדון ניירות ערך הנסחרים בארץ ובחו•
לרבעון0.0375%עמלה בשיעור –לנייר ( השתתפות בקרנות נאמנות

ההטבה לא חלה על עמלות המינימום ועמלות המקסימום

מגוון הטבות ייחודיות ללא תלות בשווי תיק ההשקעות

האמור אינו מותאם למטרות ההשקעה או לצרכיו האישיים והייחודיים של כל משקיע ואין לראות בו משום  
צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, בנתוניו, ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב, הצעה



!אטרקטיבייםבתנאיםלמגוון מטרות הלוואה

תקופה

לקוחות המקבלים משכורת לחשבון  
הפועליםבבנק

משכורתמקבליםשאינםלקוחות 
הפועליםבבנקלחשבון

מנגנון לקביעת  
הריבית

ריבית שנתית  
מתואמת

מנגנון לקביעת  
הריבית

ריבית שנתית  
מתואמת

1.20%2.35%+פריים 0.70%1.85%+פרייםחודשים2-24

1.45%2.54%+פריים 0.95%2.04%+פרייםחודשים25-36

2%2.96%+פריים1.5%2.46%+פריים37-60

ממוצע משכורת נטו  בשלושת   10הלוואה לכל מטרה בסכום של  עד פי 
ההלוואה  (. הנמוך מבניהם)₪ 100,000החודשיים שקדמו לבקשת הלוואה או עד 

-אינה צמודה ותישא ריבית שנתית משתנה כמפורט בטבלה שלהלן

.אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
ל עד ליום  "ניתן להגיש בקשת הלוואה על פי התנאים הנ. 1.6%ריבית בנק ישראל בתוספת -"פריים"14.11.2021הריביות המוצגות בטבלה נכונות ליום . סכומה ותנאיה כפוף לאישור הבנק, מתן ההלוואה

יהיה , במקרים בהם לא ניתן יהיה לאשר הלוואה בתנאי הסדר זה לעובד מסוים. כקבוע בתעריפון הבנק כפי שמתפרסם מעת לעת₪ 100,000-הלוואה מעל ל, פטור-₪ 100,000הלוואה עד לסך של : עמלות31.12.21
.  האם ההלוואה נדרשת ומתאימה לך, לפני הגשת בקשת הלוואה כדאי לבדוק האם באפשרותך לעמוד בהחזרי ההלוואה. "או להציע לעובד הלוואה בתנאים שונים מהמפורט לעיל, רשאי הבנק לדחות את בקשת ההלוואה

".  או עתידיות/לצורך כך יש לקחת בחשבון הן הכנסות והן הוצאות והתחייבויות קיימות ו

סימול לבנקאי    1555-504



-אפליקציית שוק ההון , דרך האפליקציה לניהול החשבון-•
.והאתר

על SMS-הישארו בקונטרול עם שירות המעדכן אתכם ב-•
,  חריגות בחשבונות והתשלומים הקבועים בכרטיסי האשראי

.בהרשאות לחיוב החשבון ובהוראות הקבע

פיננסיתעצמאותכםלילדי עניקהמ בינלאומינטעןכרטיס*-•
אפשרות לשליטה  –ולכם , בטוחבאופןרכישותלביצועואפשרות
.מרחוקאותוולטעוןשלהםבהוצאות

מזמינים בדיגיטל,מטבעותסוגי30שלח ממגוון"המרת מט-•
(.24/7הפתוחים)ג"נתבבדלפקיואוספים

לשפרללקוחותהמאפשרפיננסייםוכליםבית לידע-•
ללא עלות במגוון  והדרכותסדנאותומציעהכלכליתהתנהלותםאת

.תחומים

חלק מהשירותים כרוכים בתשלום )בהוצאות ושליטה החשבון לניהול 

(בהתאם לתעריפון הבנק המתעדכן מעת לעת

.כפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאי הסכם כרטיס החיובהשירות . ומעלה14ניתן להעביר לקטין מגיל *



:נוסףלהצטרפות ומידע 
2405*

סניף אביבים

לייאנססנדראליעזר 

03-6462625

eliezer.lyons@poalim.co.il

mailto:danny.sisay@poalim.co.il
mailto:eliezer.lyons@poalim.co.il


.ההטבות יינתנו ללא צורך בהצגת אישור נוסף3030: למקבלי משכורת בקוד
עובדים שאינם  . מהמעסיקקודם מוסכם בין המעסיק והבנק לזיהוי משכורת נכנסת לחשבון הוא : קוד 

או עובדי חברות אחרות בקבוצה שאינן מזוהות בקוד , מקבלים את המשכורת לחשבון בבנק הפועלים
ולא יוכלו קבל את ההטבות  , משכורת זה נדרשים להציג לבנקאי תעודת עובד כתנאי למתן ההטבה

.בערוצים הישירים
.עתל או להפסיקם בכל "רשאי לשנות את התנאים של חבילת השירותים הנהבנק 

או למתן השירותים/באמור בעלון זה בכדי להוות הצעה או המלצה או התחייבות למתן אשראיאין 
שיעור הריבית מוצגים כדוגמה בלבד ושיעור הריבית שיחול בפועל יחושב במועד קבלת ההלוואה  

.גילוי נאות ללקוח בתנאי ההלוואהויימסר 
כפי , פ סכום העסקה"ע, כל אחת מהעמלות המפורטות לעיל לא תפחת מעמלת המינימום 

.שמתפרסמת מעת לעת בתעריפון הבנק
.הוצאות ותעריפים שאינם מוזכרים במפורש יהיו כמקובל בבנק, עמלות 
.השירותבכפוף להסכם הצטרפות ולתנאי -הסלולר והטלפון, האינטרנטשירותי 

.עם סיום תוקף ההטבות יחולו התעריפים כמפורט בתעריפון הבנק
של כל משקיע ואין לראות בו והייחודיים אינו מותאם למטרות ההשקעה או לצרכיו האישיים האמור 

צרכיו ומטרות השקעתו  , בנתוניו, ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב, משום הצעה
.אדםהמיוחדים של כל 

או חוות דעת ונועד לשמש כהבהרה /המלצה ו, כל האמור בהצעה זו אינו בגדר של ייעוץ להשקעה
. והסבר בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניפי הבנק ובכפוף להוראות החוק


