משקיעים בהייטקיסטים

כם
בנוסף,
מענק על סך
₪

הייטקיסטים,

משתלם לכם לפתוח חשבון בבינלאומי

0ל0מע,2בירי1
משכורת

מצטרפים למבצע האטרקטיבי והמועדף לאנשי הייטק ונהנים ממגוון רחב
של הטבות ושירותים שיסייעו לניהול יעיל של חשבונכם ויחסכו לכם זמן וכסף.
hitech
zone
המועדון של ההייטקיסטים

אנשי הייטק,
כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים ,חשוב לנו להשקיע קודם כל בכם.
לכן יצרנו במיוחד בשבילכם מעטפת שירות אטרקטיבית ,המותאמת לצורכיכם באופן אישי.
אצלנו תוכלו ליהנות משרות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ומגוון רחב של הטבות.

הטבות גיוס ללקוחות חדשים
פטור ל 3-שנים מתשלום עמלות פעולה ע"י פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר
()1
בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת השלמה למינימום).
מסגרת משיכת יתר ללא ריבית עד לסכום של  ₪ 10,000לתקופה של שנה.

()2

מענק הצטרפות בסך  ₪1,200לפותחי חשבון חדש מעבירי משכורת

()3

פותחים חשבון באופן מקוון בזמן שמתאים לכם וחוסכים זמן!

1

פותחים חשבון ישירות מהנייד
סרקו את הקוד להורדת
האפליקציה ולפתיחת חשבון()4

2

מתאמים פגישה לפתיחת חשבון
סרקו את הקוד לקביעת פגישה
לפתיחת חשבון()5

( )1מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש )2( .אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב
בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל )3( .המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ,לאחר העברת משכורת ראשונה.
מענק אחד בלבד יינתן לכל חשבון )4( .השירות ניתן במכשירים תומכים בלבד ובכפוף לתנאי הבנק ואישורו .ככלל ,השירות מיועד ללקוחות
יחידים (לא עסקיים) ,בגירים ,שהינם תושבי ישראל בלבד )5( .התהליך אינו מהווה בקשה מלאה לפתיחת חשבון ובקשתך תיבחן ותושלם במהלך
פגישה אישית בסניף .השירות ניתן לתושבי ישראל שאינם מנהלים חשבון בבנק הבינלאומי.

תחדשי םוקיימים
הטבות אטרקטיביות להייטקיסטים לקוחו 

מסגרת משיכת יתר עד פי  3מהמשכורת

()2 ,1

מסגרת משיכת יתר של עד פי  3מהמשכורת או עד ( ₪ 45,000הנמוך מביניהם)
בריבית של  P +1.5%לשנה

פטור מעמלת הקצאת אשראי

()3

 פטור ל 3-שנים מעמלת הקצאת אשראי במטבע ישראלי

םמיוחדים
תמ ט" חבתנאי 
פעילו 

()4

תחליפין מט"י  -מט"ח
 פטורמעמל 
פטור מעמלת העברת מט"ח לחו"ל ומחו"ל
הטבת שער ברכישת/המרת מט"ח  5 -פרומיל

פנקסי שיקים חינם!

()5

 5פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך  3שנים מיום ההצטרפות למבצע.
( )1ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע )2( .אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
הוצאה לפועל )3( .ללקוחות שהצטרפו למבצע החל מה  )4( .4/08/2019ההטבה תינתן למשך  3שנים מיום ההצטרפות למבצע )5( .בכפוף לכך
שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי ( on-lineמותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה.

גם לך מגיע ליהנות מכרטיס האשראי של ההייטקיסטים!

()1

כרטיס אשראי הייטקזון בפטור מלא מעמלת דמי כרטיס
מגיע לך לטוס לחו"ל בכיף





עמלה אטרקטיבית של  1%במקום 2.8%
בביצוע רכישות בחו"ל במטבע זר בכל
()2
המטבעות בעלי שער יציג
חיוב עסקאות המבוצעות בחו"ל במטבע זר
בתנאי שוטף  +60ללא ריבית
הטבה לבחירה במגוון בתי עסק במתחם
()3
האווירי בנתב"ג * תמורת חוויה
()4
הטבה בביטוח נסיעות לחו"ל

חנות החוויות של כאל

()5

מחזור עסקאות חודשי של  1,000ש"ח בלבד
בכרטיס מזכה ב 4-חוויות .בנוסף ניתן לרכוש
הטבות במחיר מיוחד בחנות החוויות של
כאל (גם אם לא נצברו חוויות באותו החודש)

מגיע לך לבלות בהנחה
 1+1מתנה לסרט בסינמה סיטי ,אחת לשבוע כולל
סופ"ש (מותנה ברכישות חדשות של ₪1000
בחודש הקלנדרי שקדם למימוש ההטבה)

מגיע לך להתחדש
עד  20%הנחה על מגוון מוצרים
ושירותים באתר הייטקזון

כרטיס אשראי לבן/בת הזוג
השותף/ה בחשבון
הידעת? גם לבן לבן/בת הזוג השותף/ה
בחשבון מגיע כרטיס עם כל ההטבות
ובנוסף פטור מלא מדמי כרטיס

ההטבות בכרטיס האשראי הינן באחריות חברת כרטיסי האשראי וכפופות לתנאי מועדון הייטקזון המפורסמים באתרי החברות ,החברה רשאית
לשנות ו/או לסיים את ההטבות בכל עת )1( .אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל )2( .ההנחה
באירו תקפה למדינות בהן מטבע האירו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה .ההנחה אינה תקפה לכרטיסים המשויכים
לחשבון דולר ואירו )3( .כפוף לתקנון ההטבה באתר ובאפליקציה )4( .בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח של חברת "הראל" )5( .כפוף לתקנון "חנות
החוויות" באתר של כאל .הטבת סינמה סיטי :בהתאם לתנאי ההטבה באתר כאל.

מגיעות לכם הטבות ייחודיות מהרגע הראשון

סטארט-אפ
ט
של ה בות

ץאטרקטיביים()1
תבני " ע ושירותיייעו 
פעילו 

מסלולי הטבות לבחירתך

()2

הטבות במגוון עמלות ני"ע ,בתעריפים משתלמים במיוחד
תיאור העמלה

שיעור העמלה

עמלת קנייה ,מכירה ופדיון של מניות ואג"ח הנסחרים
בבורסה בת"א

0.18%
בגין אי ביצוע קניה או מכירה לא תיגבה עמלה

עמלת קנייה ,מכירה ופדיון של מניות ,אג"ח,
וקרנות נאמנות בחו"ל

0.22%
בגין אי ביצוע קניה או מכירה לא תיגבה עמלה

קניה ,מכירה ופדיון  -מק"מ

0.05%

דנ"פ ני"ע בארץ ובחו"ל  -הנסחרים /
שאינם נסחרים בבורסה

 0.1%לרבעון

טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה

פטור

או

הסדר עמלות בשיטת ״הכל כלול״ בפעילות בני"ע ישראלים(:)3
חדשני בבנק הבינלאומי ,שירות "הכל כלול" במסגרתו ניתן פטור מכל העמלות בגין
פעילות בני"ע ישראליים ,למעט תשלום עמלת דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
בשיעור של  0.195%לרבעון ועמלות סוכן צד ג'.
( )1ההטבה תינתן למשך  3שנים מיום ההצטרפות למבצע )2( .שיעורי העמלות הנקובים לעיל הם לאחר מתן הטבה ,ביחס לתעריפון
הבנק ליחידים ועסקים קטנים ,כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון") .הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום
הקבועות לאותה עמלה בתעריפון ,והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה) ,אלא אם נקבע במפורש אחרת .השירות אינו מיועד לבעלי תיקים
מנוהלים .הבנק רשאי לשנות או לבטל את ההטבה בכל עת ,בהודעה שתימסר ללקוחות .ההטבה בתוקף עד למועד שייקבע בהודעת
ההטבה שתישלח ללקוחות או עד לשינויה/ביטולה על ידי הבנק ,לפי המוקדם .אין לראות בפירסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן
השירותים הכלולים בעלון זה )3( .עמלת העברת ניירות ערך ועמלת המרת ניירות ערך דואליים אינן נכללות בהסדר האמור ותחויבנה
במלואן בהתאם לשיעור המפורט בתעריפון .עם בחירה בהסדר עמלות זה ,תבוטל כל הטבה פרטנית אחרת בעמלת דמי ניהול פיקדון
ני"ע .ההצטרפות להסדר כפופה לחתימה על טופס הצטרפות ותיכנס לתוקף ברבעון העוקב לרבעון במהלכו בוצעה ההצטרפות.

משקיעים בהגשמת החלומות שלכם
הלוואות בתנאים אטרקטיבים

()1

הלוואה לרכישת רכב פרטי חדש

()2

אשראי לרכישת רכב בתנאים אטרקטיבים למעבירי משכורת בלבד.
•סכום ההלוואה :עד  100%משווי הרכב או עד  - ₪ 150,000הנמוך מביניהם
•תקופת ההחזר :עד  60חודשים ,בתשלומי קרן וריבית שוטפים
•שיעורי הריבית :החל מ P+0.2%-לשנה

הלוואה לכל מטרה (למעט דיור)
הלוואה למגוון מטרות בריבית אטרקטיבית במיוחד למעבירי משכורת.
סכום ההלוואה :עד  ₪ 150,000או עד  5משכורות (הנמוך מביניהם).
תקופת ההחזר

שיעור הריבית
למעבירי משכורת

עד  24חודשים

P+0.25%
(ריבית מתואמת()2.018% )3

 25-48חודשים

P+0.75%
(ריבית מתואמת()2.528% )3

 49-72חודשים

P+1.5%
(ריבית מתואמת()3.298% )3

 73-120חודשים

P+2%
(ריבית מתואמת()3.815% )3

 121-144חודשים

P+2.25%
(ריבית מתואמת()4.074% )3

אנו מזמינים אתכם לפנות לסניפינו לקבלת מידע מלא
על כל ההלוואות העומדות לרשותכם!
( )1אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .ההטבה תינתן למשך  3שנים מיום ההצטרפות
למבצע )2( .הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס .כמו כן ,על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד
לטובת הבנק )3( .הריבית המתואמת נכונה לתאריך .1/12/2020

מגוון הטבות ושירותים מיוחדים לכולם(!)1

ייעוץ פנסיוני

()2

אנו מזמינים אתכם להצטרף לקהל הלקוחות שלנו ביעוץ פנסיוני
ביעוץ פנסיוני תקבלו סיוע וליווי מקצועי ומקיף הכולל:
התאמת התיק הפנסיוני לצרכיך ומטרותיך
בדיקת עלויות המוצרים
מקסום הטבות המס והחסכון לגיל פרישה
התאמת מוצרים נוספים כגון תיקון 190
אפשרות לפעילויות ועדכונים בתיק הפנסיוני בדיגיטל באמצעות מערכת . FIBI WISE
והכי חשוב ,יעוץ מתמשך ליווי והתאמת התיק הפנסיוני לשינויים בחייך.
היעוץ אובייקטיבי וללקוחות כל הבנקים
לתיאום פגישת יעוץ פנסיוני אנא פנה לבנקאי בסניפך או חייג לטלפון .03-5196635
( )1ללקוחות העומדים בתבחינים שנקבעו לכך ,כמפורט בעלון זה.
( )2יעוץ פנסיוני מותנה ע"פ דין בחתימה על הסכם יעוץ מתאים וכפוף לתנאי הבנק והרגולציה ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות הצטרפות לשירותי
בנקאות בתקשורת ברמה המתאימה .הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים המוצעים ,או להפסיק להציעם בכל עת ,כולם או חלקם .הפרסומים
אינם מהווים המלצה ,ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות הייעוץ הפנסיוני ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו ,לצרכיו ולמטרותיו
של כל אדם ,לרבות ייעוץ מס .אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות.

חולמים על בית? מגוון משכנתאות בבינלאומי
עד  3,000ש"ח
החזר על התשלום
הראשון של
המשכנתא
ע"ח הבנק

משכנתא
שמתאימה
בדיוקלכם
משקיעים בכם כדי שתרגישו בבית
לקיחת משכנתא היא צעד רציני והחלטה כלכלית משמעותית בחיים .יועצי
המשכנתאות המנוסים שלנו ישמחו לייעץ לכם וללוות אתכם בתהליך אישי ,מהיר ונוח.
כדי להקל עליכם בתהליך ,אנו מעניקים ללוקחי משכנתא מספר הטבות אטרקטיביות:
התשלום הראשון עלינו  -בלעדי בבינלאומי ,החזר תשלום ראשון ע“ח הבנק עד .)1(₪3,000
שירות “משכנתא עד אליך“ לטיפול קל ונוח ברישום הביטחונות (.)2
( )1הטבת ההחזר תינתן עבור הלוואה חדשה למשתכנים ולא עבור מחזור הלוואה קיימת בבנק .ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז
מהתשלום התקופתי הראשון בגין החזר ההלוואה .במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום  36התשלומים הראשונים ,סכום ההטבה יהיה
חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק .ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של  ₪ 300,000ומעלה.
ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור"",משולבת" ו" -בלון" .ניתן לממש את ההטבה להלוואות משכנתא המבוצעות עד .31/12/2021
( )2השירות יינתן חינם ע"ח הבנק (למעט תשלום אגרות) לאחר רישום הביטחונות ,בגין אישור משכנתא בסכום של מיליון  ₪ומעלה.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כלי השקעה מתקדמים

מת
לבטים?
אף פ
ע
ל
ם
א
מ
לשמוע דעה זיק
נוספת
סל מוצרים ייחודיים בתיק ההשקעות( )1שלכם
Second Opinion

()2

בבינלאומי תוכלו לקבל ללא עלות וללא התחייבות חוות דעת נוספת לגבי תיק ההשקעות
שלכם ,שאינו מוחזק בבנק ,וזאת במסגרת ייעוץ מקצועי שיוענק לכם על ידי יועצי ההשקעות
המומחים המחכים לכם בסניפי הבנק.

שירות

()4 ,3

שירות ייעוץ השקעות פורץ דרך המאפשר לך ליהנות מקבלת המלצות מותאמות לתיק
ההשקעות שלך ישירות לנייד ומביצוע פעולות בקלות ממסך ההמלצה באפליקציה.

מערכת

()4

מערכת חכמה וראשונה מסוגה בארץ ,המאפשרת בניית אסטרטגיות מסחר בשוק ההון וקבלת
התראות ישירות לנייד ,המסייעות לקבל החלטות בזמן אמת.
( )1תיק השקעות ,לעניין זה ,כולל ניירות ערך הנסחרים בארץ ובחו"ל למעט נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות .השירות
אינו מיועד לבעלי תיקים מנוהלים )2( .שירות  second opinionמותנה בחתימה על הסכם ייעוץ ובקיום תיק השקעות של ₪ 150,000
לפחות )3( .השירותים מותנים בקיום חשבון ניירות ערך בבנק ובהצטרפות לשירותים .השירותים יינתנו ללקוחות המנויים לאפליקציית הבנק,
ברמת השירות המתאימה ,ובכפוף לעמידה בקריטריונים הנהוגים בבנק ,כפי שיהיו מעת לעת .שירות  advise meיינתן בכפוף לחתימה
על הסכם ייעוץ .הפעלת השירות תבוצע עד ליום העסקים שלאחר מועד ההצטרפות וההמלצות תישלחנה בהתאם לשיקול דעת הבנק.
( )4מתן השירותים כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק .אין לראות בפרסום זה משום הסכמה
או התחייבות למתן השירותים .הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.

חיסכון לכל מטרה

מ
ש
י
ע
י
ק
בא םבכם
ופןאישי
חסכונות ופקדונות עם מטרה שאתם בוחרים

()1

ממשק ההפקדה עוזר לבחור את הפקדון המתאים עבורך ולך נשאר לבחור את המטרה:
"חופשה חלומית"" ,בר מצווה לעומר" או כל מטרה אחרת שתבחרו!
הפקידו לחסכון באתר או באפליקציית הבנק ותיהנו מהטבה בריבית(.)2

הטבות מעולות לחוסכים בהו"ק במטבע חוץ

()3

פטור מעמלת חליפין
פטור מעמלת משיכת מזומנים במט"ח
פטור מעמלת השלמה למינימום
( )1ניתן לתת כינוי/שם לפקדונות וחסכונות הניתנים להפקדה באתר ואפליקציית הבנק .מיועד למנויים לשירותי הדיגיטל בעלי הרשאה
מתאימה .ניתן לשנות ו/או לבטל השם באתר הבנק בכל עת .החיסכון ניתן להפקדה בחשבונות שאינם חשבונות נאמנות .כל הזכויות בכספים
המופקדים בחיסכון הם של בעל/י החשבון בלבד ואין לצד ג' זכויות או זיקה כלשהי לחסכון זה .ההפקדה מצריכה פתיחת חשבון .המוצר
כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכים וכן להסדרים הנהוגים בבנק .הבנק רשאי לשנות את המוצר או להפסיק להציעו בכל עת)2( .
ההטבה בריבית ניתנת בחלק מהחסכונות בלבד )3( .במסלול החיסכון לעיל ניתן לחסוך במטבעות דולר ארה"ב ,אירו וליש"ט .משיכת דולר
ואירו תתאפשר גם באמצעות כרטיס סניפומט (למעט סניפומט מידע) או כרטיס אשראי שהונפק ע"י הבנק (למעט כא"ש דיינרס שהונפק
לפני ה  )1/17במכשירי סניפומט המותקנים בקבוצה בלבד .המסלול מיועד ללקוחות תושבי ישראל יחידים ועסקים בלבד .ההטבות בעמלות
רלוונטיות לחסכון בלבד .עם ביטולה  /סיומה של הוראת הקבע ,כספי החיסכון יועברו לחשבון עו"ש מט"ח של הלקוח וההטבות האמורות
תבוטלנה .המוצר כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר ( )www.fibi.co.ilוכן להסדרים הנהוגים בבנק.
הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר או להפסיקו בכל עת.

בנקאות דיגיטלית בבינלאומי

בנקאות דיגיטלית בבינלאומי

הבינלאומי בסלולר

לבנק הבינלאומי יש אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לך לצפות במידע על חשבונך ,לבצע
מגוון פעולות בנקאיות ולקבל מידע פיננסי כללי.

הזדהות מהירה באפליקציית הבנק

()1

שירות המאפשר לך להיכנס לחשבונך באפליקציה בקלות ובמהירות ע"י טביעת אצבע ,זיהוי פנים,
תבנית או סיסמה בלבד.

הפקדת שיק בסלולר
הפקדת שיקים לחשבונך ,באמצעות אפליקציית הבינלאומי ישירות מהמכשיר הסלולרי ,ללא צורך
בהגעה לסניף.

נתונים בקליק

()2

צפייה ביתרה העדכנית בחשבונך ,בשווי תיק ני"ע שלך ,ב 4-תנועות עו"ש אחרונות ובחיוב כרטיס
אשראי קרוב במכשירך הנייד.
כל זאת  -ללא צורך בהזדהות!

הודעות בשבילך

()2

קבלת הודעות אישיות ,המכילות הטבות ,שירותים ומוצרים מותאמים אישית  -בצורה מהירה
ונוחה ,ישירות לנייד.

( )1אמצעי הזיהוי המהיר יתאפשרו במכשירים תומכים בלבד )2( .ההצטרפות וביטול השירות ,באמצעות אפליקציית הבנק.

בנקאות דיגיטלית בבינלאומי

שירותים דיגיטליים נוספים
פעולות בכרטיסי אשראי

()2 ,1

הזמנת כרטיס ,שינוי מועד חיוב ,שינוי מטבע החיוב (עבור עסקאות במט"ח ומשיכת מזומן בחו"ל),
הצטרפות/עדכון הסדר חיוב חודשי קבוע בכרטיסי כ.א.ל או דיינרס ושחזור קוד סודי ישירות מהאפליקציה
או מאתר הבנק.

הלוואה בניהול אישי

()2

הלוואת אינטרנט בניהול אישי הינה הלוואה לכל מטרה בריבית משתנה ,ללא ערבים וללא עמלות המאפשרת
לך לקבוע את גובה החזר הקרן החודשי לפי יכולתך ולשנותו במהלך תקופת ההלוואה בהתאם לצרכיך
 כל זאת באמצעות האינטרנט ובלחיצת כפתור!( )1הזמנת הכרטיס תתאפשר באינטרנט /באפליקציה ,הלקוח יידרש לחתום על מסמכי ההזמנה בסניף.
( )2אי עמידה בפירעון הלוואה ואשראי אחר עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בנקאות דיגיטלית בבינלאומי
העברת כספים לאנשי קשר
שירות המאפשר העברת כספים באמצעות האפליקציה הסלולרית של הבנק בקלות ובמהירות לכל אנשי
הקשר שלך!
העברת הכספים מתבצעת בש"ח לאנשי הקשר המוגדרים במכשירך.

דואר ON-LINE

()1

קבלת דואר מהבנק לחשבון האישי שלך באתר הבנק ובאפליקציה הסלולרית המאובטחים ,כך תוכל
לעיין במסמכיך הבנקאיים באופן זמין ונוח ,ללא צורך בשמירת ניירת.

התכתבות עם בנקאי
שרות המאפשר התכתבות עם לקוחות באמצעות האתר ואפליקציית הבנק ,במסגרתו יכול הלקוח לפנות
לבנק לקבלת מידע ו/או להעברת הוראות לביצוע פעולות בנקאיות בכל זמן ,למעט פעולות במטבע חוץ
וניירות ערך.
לדוגמא :הגדלת מסגרת אשראי ,העברת כספים ,פירעון פיקדון שלא בתחנה ועוד.

בלעדי בבינלאומי!
פיבי הבנקאית הוירטואלית תלווה אותך באתר
הבנק ובאפליקציה ותאתר עבורך המלצות לפעולות
ותובנות על החשבון שרלוונטיות עבורך .בעזרת פיבי,
ניהול החשבון שלך הופך לפשוט ,חכם ומתקדם.

( )1ההצטרפות וביטול השירות ,באמצעות אתר הבנק והאפליקציה.
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אל תחמיצו את ההזדמנות ליהנות מתנאים והטבות אטרקטיביים!

אנא פנו לבנקאים בסניף ו/או בינלאומי *2354 call
www.fibi.co.il

כללי :תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק .השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי
העניין גם באתר הבנק  ,www.fibi.co.ilוכן להסדרים הנהוגים בבנק .אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.
מבצע הייטקזון :ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין .אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע הבנק רשאי לשנות
את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת .ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו,
במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת ההטבות ,משכורות חודשיות בסך של ₪ 5,000 ,ומעלה ו/או תיק השקעות (לא כולל נכסים פנסיונים כגון
קופות גמל וקרנות השתלמות) בגובה של  ₪ 75,000ומעלה ,וכן בשימוש חודשי בסך  ₪ 2,000ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות הבינלאומי
(לא כולל משיכות במזומן) .הכל מפורט בטופס ההצטרפות למבצע.
"משכורת" :סך המשכורות החודשיות ,לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי :זקנה ,שארים ( ,)13101-08-4נכויות -נכות ,ניידות ,נפגעי עבודה,
שיקום ,סיעוד ,אסירי ציון ( ,)60697-08-3הבטחת הכנסה ( ,)13110-08-5איבה – מ .הביטחון ( ,)15690-10-0נכות ( ,)14354-10-4פנסיה רוסיה
( )37249-2וקצבאות ממשרד הביטחון :נכות ( )4090אלמנות ומשפחות שכולות (( )79322של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות
מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ) .מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת .הפקדת משכורת כאמור שלא
באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.
הטבות בעמלות :כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים ,כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון") .הטבה בעמלה כלשהי
לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון ,הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה) ,אלא אם נקבע במפורש אחרת מובהר
כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה ,הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.
אשראי וכרטיסי אשראי :פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי
כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי .הנפקת הכרטיס ואשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו,
ובמקרה של משכנתא ,גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור .אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הטבות בני"ע :עם בחירה בהטבות לפי הצעה זו ,הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת בעמלות ,גם אם הינו זכאי לה מתוקף השתייכותו לקבוצת
אוכלוסייה מסוימת או בכל אופן אחר שהוא ,לרבות בתוקף הטבות פרטניות הקיימות לו.
ריבית פריים (" :)Pריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם ,בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי ,ומפורסמת ע"י הבנק.
בנקאות דיגיטלית :התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי הדיגיטל מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר הבינלאומי  / on-lineבאפליקציה
הסלולרית .ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים .ביצוע פעולות באמצעים
ישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.
שירות פיבי :במסגרת השירות יינתנו הודעות/תזכורות/עצות לגבי אירועים מסוימים בחשבון ,שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת .מובהר כי השירות אינו
מספק מעקב מלא ושוטף אחר החשבון ,ואינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו .ההודעות מיועדות לסייע ללקוח ,הן אינן מהוות המלצה,
ייעוץ או חוות דעת ועל הלקוח לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות.

