
הכי משתלם בשבילך
2617*פתוח לכולם

הכי משתלם בשבילך
2617*פתוח לכולם

סניפים וערוצי מידע

עמדות לשירות עצמי
בסניפים www.bank-yahav.co.il

יהב באינטרנט אפליקציות יהב:
יהב ישיר 2616*ניהול חשבון, שוק ההון, בקשות ליהב

או 02-5009911

לבנק יהב ידע וניסיון כבר קרוב ל-70 שנה בשירות ובניהול פיננסי
של משקי בית. 

המעטפת של בנק יהב כוללת מוצרים פיננסיים מגוונים המהווים 
מסגרת ניהול צרכני חכם של משק הבית: חשבון עו"ש, חסכונות, 
השקעות, אשראי ומגוון רחב של הטבות והנחות צרכניות במסגרת 

מועדון הצרכנים "נכון".

הבנק מתחייב לשירות מקצועי ואישי ולמחירים הוגנים ומשתלמים.

קשר אישי, שירות ייחודי ומחיר הוגן
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בנק יהב מציע:
חשבון ללא

עמלות עו״ש

עובדי
אוניברסיטת 
ת"א

אתם לא צריכים סחבנק

אתם צריכים
בנק שמשתלם לכם!

סניף גלילות לשרותך!  בניין הרב מכר )סינמה סיטי( צומת גלילות
שעות קבלת קהל: ימים א׳, ג', ה'  8:30-13:30 ●  ימים ב', ד' 16:00-18:00 ,8:30-13:00  

● בימי ו׳ אין קבלת קהל ● פקס: 02-5010049
לרשותכם נציגת הבנק ז'קלין שוורץ יעקובי בטל׳: 050-4047602, 050-4047679 

סניפי בנק יהב באזור המרכז: 
ראשי הקריה  ת"א - הארבעה  |  ת״א מגדל היובל  |  רוטשילד ת"א )שארית ישראל(
איכילוב | וולפסון | רמת גן | פתח תקווה | מודיעין | נתב"ג | חולון | בת-ים | ראשל"צ )מערב(
לב ראשון )ראשל"צ מרכז( | רחובות | אסף הרופא | תל-השומר | גלילות | כפר סבא | נתניה 

מרכזי ייעוץ והשקעות ברחבי הארץ:
ירושלים – ירמיהו 80, י-ם | מרכז – הארבעה 19, ת״א | צפון – מוריה 44, חיפה
דרום – שד׳ שז״ר 33, ב״ש | מרכז ייעוץ ארצי לני״ע זרים – הארבעה 19, ת״א



כל היתרונות בניהול 
חשבון עו"ש משכורת ביהב

הלוואה ללקוחות כל הבנקים )ללא חובת פתיחת חשבון עו״ש משכורת(

מגוון הלוואות בתנאים 
נוחים ולכל מטרה

מגוון אפיקי השקעה 
בליווי מקצועי ואישי

משכנתא ללקוחות יהב
טפחות בעמדות שירות ללקוחות יהב בסניפים נבחרים

הלוואות לכל מטרה
לתקופה מקסימלית של עד 12 שנים

אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בשנה הראשונה
אשראי בכרטיסי אשראי

● הלוואות מיידיות ● פריסת תשלומים במסלולי קרדיט

● מסלול חיוב חודשי קבוע - מגוון מסלולים לשליטה בחיובים החודשיים

פנקסי שיקים רגילים < חינם! )עד 6 פנקסים בשנה(

עמלת הקצאת אשראי < פטור מלא!

מועדון נכון < משתלם לקנות            
הנחות והטבות בלעדיות של מועדון הצרכנים "נכון" 
באלפי בתי עסק למחזיקים כרטיס אשראי מסוג

ישראכרט ו/או אמריקן אקספרס

מגוון כרטיסי אשראי נוספים של חברות ישראכרט,
אמריקן אקספרס, CAL ודיינרס

פטור מעמלת "פעולה ע"י פקיד"
פטור מעמלת "פעולה בערוץ ישיר"

כולל פטור מעמלת השלמה למינימום. כמפורט בתעריפון הבנק

ניירות ערך בארץ ובחו״לחשבון ללא עמלות עו"ש:
●  עמלות מופחתות בניירות ערך

שרות אישי ומקצועי במגוון ערוצים
●  מרכזי ייעוץ והשקעות מרחביים

●  מרכז ייעוץ ארצי לני"ע זרים

●  יועצי השקעות בסניפים ובמוקד

●  מוקד ניירות ערך

●  אתר אינטרנט

●  אפליקציית יהב

שירותי מט"ח < בעמלות מופחתות! 

●  מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו"ש אליו יופקדו משכורות הלקוח באופן שוטף מחשבון 

המעסיק, מינימום משכורת חודשית 5,000 ₪ ומעלה ● מתן האשראי, שיעור הריבית, קביעת הבטחונות 
ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי, הוראות הדין, נהלי הבנק 
ואישורו ● ההטבות אינן תקפות לחשבונות עסקיים ●  כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום, הבנק 
רשאי לשנות את התנאים בכל עת ●  ריבית "פריים" = 3.5% נכון ל-4.9.22 ● הזכאות להטבות הינה לפי 
התעריפון הרלבנטי למועדון הלקוחות אשר הלקוח/ה נמנה/ית עליו, מתוך המועדונים הקיימים בבנק 
מעת לעת. ניתן ליהנות מהטבות מועדון אחד בלבד ●  הטבות מועדון נכון - למעט כרטיסים המשוייכים 
למועדוני צרכנות ייחודיים ● אין בפרסום זה משום ייעוץ ביחס לכדאיות ההשקעה ו/או המלצה לבצע 

השקעה מסוג כל שהוא. שירותי השקעות יינתנו בהתאם לשיקול דעת ובכפוף למדיניות הבנק ונהליו
● אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עד    50,000     ₪ 
בריבית פריים + 0.15%  
פרעון ההלוואה עד 4 שנים 
)ריבית מתואמת שנתית 3.71%( 

ההלוואה בכפוף לניכוי מתלוש המשכורת והפניית המעסיק.

אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בשנה הראשונה. 

הלוואות ייחודיות לפותחים חשבון עו״ש משכורת ביהב

עד    120,000     ₪ 
בריבית פריים + 1%

פרעון ההלוואה עד 15 שנים
)ריבית מתואמת שנתית 4.59%(

עד    30,000     ₪ 
בריבית פריים + 0%

פרעון ההלוואה עד 3 שנים
)ריבית מתואמת שנתית 3.55%(

או
פטור מדמי טיפול
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סניפים וערוצי מידע

עמדות לשירות עצמי
בסניפים www.bank-yahav.co.il

יהב באינטרנט אפליקציות יהב:
יהב ישיר 2616*ניהול חשבון, שוק ההון, בקשות ליהב

או 02-5009911
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של משקי בית. 

המעטפת של בנק יהב כוללת מוצרים פיננסיים מגוונים המהווים 
מסגרת ניהול צרכני חכם של משק הבית: חשבון עו"ש, חסכונות, 
השקעות, אשראי ומגוון רחב של הטבות והנחות צרכניות במסגרת 

מועדון הצרכנים "נכון".

הבנק מתחייב לשירות מקצועי ואישי ולמחירים הוגנים ומשתלמים.

קשר אישי, שירות ייחודי ומחיר הוגן
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בנק יהב מציע:
חשבון ללא

עמלות עו״ש

עובדי
אוניברסיטת 
ת"א

אתם לא צריכים סחבנק

אתם צריכים
בנק שמשתלם לכם!

סניף גלילות לשרותך!  בניין הרב מכר )סינמה סיטי( צומת גלילות
שעות קבלת קהל: ימים א׳, ג', ה'  8:30-13:30 ●  ימים ב', ד' 16:00-18:00 ,8:30-13:00  

● בימי ו׳ אין קבלת קהל ● פקס: 02-5010049
לרשותכם נציגת הבנק ז'קלין שוורץ יעקובי בטל׳: 050-4047602, 050-4047679 

סניפי בנק יהב באזור המרכז: 
ראשי הקריה  ת"א - הארבעה  |  ת״א מגדל היובל  |  רוטשילד ת"א )שארית ישראל(
איכילוב | וולפסון | רמת גן | פתח תקווה | מודיעין | נתב"ג | חולון | בת-ים | ראשל"צ )מערב(
לב ראשון )ראשל"צ מרכז( | רחובות | אסף הרופא | תל-השומר | גלילות | כפר סבא | נתניה 

מרכזי ייעוץ והשקעות ברחבי הארץ:
ירושלים – ירמיהו 80, י-ם | מרכז – הארבעה 19, ת״א | צפון – מוריה 44, חיפה
דרום – שד׳ שז״ר 33, ב״ש | מרכז ייעוץ ארצי לני״ע זרים – הארבעה 19, ת״א



הכי משתלם בשבילך
2617*פתוח לכולם

הכי משתלם בשבילך
2617*פתוח לכולם
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