
מעבירי משכורת מעל 7,000 ₪ לפחות, יהנו מתנאים הוגנים במיוחד, למשך 3 שנים:

חשבון ללא עמלות עו”ש* )עמלת פקיד עד 10 פעולות בחודש, עמלת ערוץ ישיר עד 50 פעולות בחודש, *באמצעות מנגנון זיכוי(  
3% ריבית על הפלוס )עד גובה המשכורת(  

0% ריבית על המינוס )עד גובה המשכורת / גובה המסגרת - הנמוך מבניהם(  

מהשנה הרביעית, חשבונכם יצורף לתוכנית                      אשר תקנה לכם את ההטבות הבאות:

חשבון ללא עמלות עו”ש* )עמלת פקיד עד 10 פעולות בחודש, עמלת ערוץ ישיר עד 50 פעולות בחודש, *באמצעות מנגנון זיכוי(  
0.5% ריבית על הפלוס )עד לגובה של 7,000 ₪(  

תנאי ההצטרפות לתוכנית:
המבצע מיועד ללקוחות חדשים, מעבירי משכורת חדשה בגובה של לפחות 7,000 ₪ נטו ליחיד או בסך של 9,000 ₪ לפחות לזוג.   
בשלוש השנים הראשונות, מותנות ההטבות בביצוע של לפחות 8 פעולות בחשבון בחודש או ביצוע עסקאות בסכום חודשי בסך של 2,000 ₪    

בכרטיס אשראי של בנק אגוד*.  
מהשנה הרביעית ואילך מעבירי משכורת בסך של 7,000 ₪ - הטבת הזיכוי בגין עמלות העו”ש מותנית בביצוע עסקאות בסכום חודשי     

בסך 3,000 ₪ בכרטיס אשראי של בנק אגוד ליחיד ושל 4,000 ₪ לזוג. )שימוש של בין 2,500 - 3,000 ₪ בחודש יעניק פטור של 50%   
מעמלות העו”ש בלבד(. בנוסף לריבית זכות בגובה 0.5% עד לגובה של 7,000 ש”ח.   

הבנק מתחייב להעניק את הטבת הזיכוי בגין עמלות העו”ש למשך 6 שנים מיום ההצטרפות לתוכנית. הבנק שומר לעצמו את   
הזכות לשנות ו/או לבטל הטבה זו החל מתום 6 השנים הנ”ל בהתראה של חצי שנה מראש. במקרה של שינויים בהוראות הדין או   

שינוי רגולטורי, הבנק יהא רשאי, בכל עת, לבטל את ההטבה בהתראה של 14 יום מראש, אף לפני תום 6 השנים.   

*סכום החיוב החודשי בכרטיס אשראי שהלקוח נדרש לעמוד בו, לשם קבלת ההטבות, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הצטרפות הלקוח לתכנית, מהשנה הרביעית ואילך.

הערות:
עמלת פקיד- פטור לביצוע של עד 10 פעולות בחודש באמצעות מנגנון זיכוי.    •  

עמלת ערוץ ישיר- פטור לביצוע של עד 50 פעולות בחודש )עמלת כספומט בגין משיכה שלא בסניפי בנק תחויב בעמלה( באמצעות מנגנון זיכוי.   •  
ריבית על הפלוס בשיעור שנתי של 3% למשך 3 שנים בלבד ועד גובה המשכורת )רף מקסימלי 30,000 ₪(.    •   

החל מהשנה הרביעית - ריבית על הפלוס בשיעור שנתי של 0.5% עד לגובה של 7,000 ש”ח   •  
0% ריבית על המינוס למשך 3 שנים בלבד ועד גובה המשכורת או המסגרת )הנמוך מביניהן, ולא יותר מ-30,000 ₪(.    •   

ריבית שתשולם על הפלוס או על פיקדונות חייבת במס כדין.   •  
מתן מסגרת אשראי והנפקת כרטיס אשראי בכפוף לשקול דעת הנהלת הסניף.    •  

בכפוף לתנאי המבצע המלאים בסניפי הבנק ובהתאם למסמכים שייחתמו בין הצדדים.     •  

בנוסף, חברי מועדון הייטקזון יהנו מהטבות נוספות והלוואות בתנאים אטרקטיביים:
.p+0.75% הלוואה לרכישת רכב חדש בתנאים מצוינים: 100% מימון מערך הרכב, עד 60 תשלומים, בריבית  

הלוואות עד 100,000 ₪ או 4 משכורות )הנמוך מבניהם( לכל מטרה בתנאים  מצוינים:  

מסלול צמוד פרייםמסלול צמוד מדד

p+0%צמוד למדד בריבית 0%עד 36 תשלומים חודשים 

p+1%צמוד למדד בריבית 1%עד 60 תשלומים חודשים
ההלוואה תוענק עד כשנה מיום פתיחת החשבון.

כרטיס ויזה זהב עסקי של Cal פטור מעמלת דמי כרטיס וצירוף למועדון  
המקנה הטבות בשלל בתי עסק.   

www.igudtime.co.il לפרטים אודות ההטבות והמבצעים כנסו לאתר המועדון  
עד 4 פנקסי שיקים חינם )חד פעמי(.  

מתן האשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב  
בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  

עובדי הייטק זון היקרים,
יותר הוגן מזה?

חתומים להצלחה שלך



הטבות בניירות ערך - מערכת אגוד טרייד:

הצעה ללקוחות שסוחרים באופן עצמאי - מערכת INTERACTIVE BROCKERS - מערכת המסחר המתקדמת בעולם!

.)OTC הינה מערכת מסחר מתקדמת המיועדת למסחר בניע"ז בארה"ב בלבד )ללא פעילות אופציות, אג"ח וניירות שנסחרים IB מערכת  
המערכת באנגלית בלבד ומאפשרת שימוש בהוראות מסחר מורכבות.  

)ההצעה מותנה בביצוע 5 פעולות בחודש לפחות( -  
עמלת ק/מ ני"ע זרים )ללא אופציות, אג"ח וניירות שנסחרים OTCו(- 0.13% מינימום 13$  

דמ"ש רבעוני - 0.0325%  
התמחור כולל עמלת הבנק, עמלות צד ג' )ברוקר וקסטודיאן(, עלות מערכת וציטוטי זמן אמת.  

התמחור אינו נוגע לניירות הנסחרים בשער נמוך מ 1$. מתומחר בנפרד.  
 

יתרונות למסחר במערכת INTERACTIVE BROCKERS באמצעות בנק אגוד:
ניירות הערך מוחזקים בחשבון הבנק של הלקוח וזמינים עבורו בכל עת  

צפייה בהחזקות תיק ני"ע דרך חשבון הבנק של הלקוח   
התחשבנות מס אוטומטית לאורך כל השנה  

מערכת מתקדמת המאפשרת שימוש בפקודות מסחר מורכבות.  

הטבות במטבע חוץ:

הטבת שער של 0.5% בקניה/מכירה של מט”ח בחשבון  
פטור מעמלת חליפין  

עמלת הפקדת שקים במט”ח 5-$ )בנוסף תיגבה עמלת קורספונדנט(  
)swift פטור מעמלת העברת מט”ח לבנק אחר בארץ )למעט עמלת  

)swift פטור מעמלת העברת מט”ח מבנק אחר בארץ לבנק אגוד )למעט עמלת  

משכנתאות:

משכנתא מועדפת בסך 100,000 ₪ בתנאים מיוחדים לפותחי חשבון בשני מסלולים:  
משכנתא בריבית קבועה צמודת מדד או משכנתא בריבית קבועה לא צמודה, בהחזר של 0.5% מהריבית לחשבון העו“ש.  

הנחה בעמלת פתיחת תיק, אך לא פחות מעמלת מינימום.  

הערה: מתן אשראי בכפוף לשקול דעת הנהלת הסניף. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חתומים להצלחה שלך

עמלת ק/מק/מ ני”ע ישראלייםהיקף תיק ני"ע
ני"ע זרים

דמ"ש ני"ע 
דמ"ש ני"ע זריםישראלים

0.1% רבעוני0.075% רבעוני1000.2%0.2% - 500 א' ש"ח

0.07% רבעוני0.05% רבעוני5000.15%0.16% א' ש”ח - 1 מ' ש"ח

0.05% רבעוני0.03% רבעוני10.11%0.12% מ' ₪ ומעלה

ק/מ ני"ע זרים - עמלת מינימום 10$ לכל גודל תיק.  
לא כולל עמלות צד ג' )ברוקר+קסטודיאן(  



פיקדונות וחסכונות:

נשמח להעמיד לרשותך מגוון מוצרים אטרקטיביים בריביות קבועות ומשתנות לתקופות השונות. הטבות למפקידים באינטרנט.

כדי לחסוך לך זמן יקר, לשימושך מגוון ערוצים ישירים, כגון:

אגוד ישיר - מוקד טלפוני המאויש על ידי צוות בנקאיים מקצועיים ויועצי השקעות מיומנים,    
הפועל בימים א’-ה’ בין השעות 7:00-20:00 ובימי ו’ בין השעות 7:00-13:00.     

מספר הטלפון של איגוד ישיר: 3215/1-700-700-017*    

אגוד ברשת - אתר בנקאי מתקדם לקבלת מידע וביצוע פעולות בנקאיות מכל מקום ובזמן הנוח לך, 24 שעות ביממה.   
 iPad / Android / iPhone -אפליקציית אגוד ב   

אגוד טרייד - אתר חדשני למסחר בשוק ההון הישראלי, הכולל מידע כלכלי מגוון, סקירות וכלים תומכי החלטה.   
 

הערות:
מתן מסגרת אשראי והנפקת כרטיס אשראי בכפוף לשיקול דעת הנהלת הסניף    •  

מתן ההלוואות בכפוף לשיקול דעת הסניף, בהתאם לטיב הלקוח ולבטוחות המתאימות    •  
הנחות בעמלות ניירות ערך ומט”ח כפופות לעמלת המינימום הנהוגה בבנק    •  

הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע בכל עת וללא הודעה מראש   •  
הבנק רשאי להתנות את מתן ההטבות בהיסטוריה הבנקאית ואשראית תקינה של הלקוח   •  

הכל בכפוף לתנאי המבצע המלאים המפורסמים בסניפי הבנק ובהתאם למסמכים שיחתמו בין הצדדים.   •  
בתוקף למצטרפים עד 31.12.2019   •  

חתומים להצלחה שלך

בברכה,
בנק אגוד לישראל בע”מ


