במיוחד לעובדי רפא״ל:

תהֹוט,
חברימועדון הצרכנו 
ת
הנכ םזכאים למגווןהטבו 
תבבינלאומי
אטרקטיביו 

ובנוסף ,תוכלו להעניק לילדיכם את אותן הטבות בדיוק!

הבינלאומימעניק לחברי מועדון
ת
 הצרכנות הֹוט מענ קוהטבו 
בשוו יכול לש למעל₪5,600
פתחו חשבון חדש בבינלאומי בו יופקדו משכורת או תיק
השקעות ותיהנו מ:

מענ קכספיבס ך ₪2,100
אש ריופק דבחשבונכ ם.
או

הלוואה ללא ריבית והצמדה עד ₪ 30,000
למשך  18חודשים
או

מסגרת משיכת יתר ללא ריבית

עד לסכום של  ₪ 10,000לתקופה של שנה

תוהטבות
וגם ...פטורי םמעמלו 
בשוויש למעל ₪3,500הכוללות:
תפעול ה ע” יפקיד
 פטו רמתשלו םעמלו 
תפעולה בערו ץישי ר*
ועמלו 
 פטו רמדמיכרטי סישראכר ט-הֹוט**
 חינם ע ד 6פנקסישיקי םלשנ ה
תאשראי
תהקצא 
 פטו רמעמל 
תמ ט  ”חבשנ הקלנדרית
תחליפיןבגין 2רכישו 
 פטו רמעמל 
)ע דלס ך $2,000לכ לרכישה***(
תע לפקדונות
תבריבי 
 הטבו 
תתי קני  ”עמבנ קאחר
תהעבר 
 החז רמל אבגיןעלויו 

* ע ד למכס ת פעולו ת כמפור ט במסמכי ההצטרפו ת למבצ ע ** .כפו ף לתנאי חב ’האשראי *** .יינתן בהחז ר עמל ה בחוד ש שלאח ר
ביצו ע הרכיש ה ,לל א צור ך בפניי ה מהלקוח.
בני זו ג זכאי ם לנצ ל פע ם אח ת בלב ד א ת ההטבו ת ,במשות ף או  ע”י אח ד מה ם .קבל ת ההטבו ת מותני ת בפתיח ת חשבון פרטי חד ש
בו יופקדו במהל ך תקופ ה ש ל  60/36חודשי ם לפחות )ע פ”י בחיר ת הלקוח) ,משכורו ת חודשיות )כהגדרתן בתנאי המבצ ע( בס ך ש ל
 ₪ומעל ה או תי ק השקעות )ל א כול ל נכסי ם פנסיוניי ם כגון קופו ת גמ ל וקרנו ת השתלמו ת (בגוב ה של  ₪100,000ומעל ה ,וכן
 5,000
בשימו ש חודשי בס ך ש ל  ₪1,000ומעל ה בכרטי ס אשראי ישראכר ט-הֹו ט שיונפ ק ע ל ידי הבינלאומי .אשראי וכרטיסי אשראי יינתנו
בכפו ף לשיקו ל דע ת הבנ ק ולהמצא ת בטחונו ת לשביעו ת רצונו .אין כפ ל הטבו ת .בחיר ה בהטבו ת מבצ ע ז ה תבט ל זכאו ת הלקו ח לכ ל
הטב ה אחרת למעט ההטבות בחשבון ההשקעו ת .התנאי ם המלאי ם והמחייבי ם הינ ם כמפור ט במסמכי הבנ ק .פירו ט אודו ת תנאי
המבצ ע וההטבו ת ללקו ח קיי ם ,ניתן למצו א במסמכי ההצטרפו ת למבצ ע .הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצעים או להפסיקם בכל עת.
“משכורת”  -משכורת חודשית המופקדת לחשבון באמצעות מס”ב (מרכז סליקה בנקאי בע”מ) או בדרך אחרת שתאושר ע”י הבנק.
קצבאות ביטוח לאומי ומשכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת .יש ליידע את הבנק מראש על הפקדת
משכורת שלא באמצעות מס”ב (בכל הפקדה) או על קבלת דמי לידה במקום משכורת.

חברי מועדון הצרכנותהֹוט,

צרפו עוד היום את ילדיכם לבינלאומי
ואפשרו גם להם ליהנות מכל ההטבות
להם אתם זכאים כחברים במועדון*
מענ קבסך ₪ 2,100אשר יופקד בחשבונם
פטורי םמעמלות והטבו תבשוויש למעל₪ 3,500
כל מגוון ההטבות וההנחות הניתנות לחברי המועדון

* זכאי לקב ל א ת ההטבו ת יל ד בן/ב ת ש ל חב ר מועדון הֹו ט וכן בני זוג ם ,מגי ל  21ומעלה .כפו ף לפתיח ת חשבון פרטי חד ש ועמיד ה
בתנאי ם המפורטי ם בעלון ז ה ובמסמכי המבצע ובכפוף לתנאי המבצע להורים  -חברי הֹו ט .אין כפ ל הטבות הצטרפו ת למועדון.

בבינלאומי תיהנו גם מחשבון להשקעות
ייחודי רק לחברי מועדון הצרכנות הֹוט

העברת ההוראות בחשבון זה מתבצעת באופן עצמאי
באמצעות האינטרנט .ניהול חשבון זה מאפשר לכם ליהנות
מהטבות מועדפות בעמלות ני”ע:
ת”א וא ג”ח 0.15% -
תקני ה/מכיר הני” עהנסחרי םב 
עמל 
תכ נ” לברבעון *0.1%
למבצעי םמע ל 15פעולו 
ק”מ 0.1%
תקני ה/מכיר הש למ 
עמל 
תקני ה/מכיר הש לני  ”עזרים ,0.15% -
עמל 
תסוכן
תמינימו םש ל $7ולתשלו םעמל 
כפו ףלעמל 
פטו רמדמיניהו לפקדוןני” ע
קניי ה/מכיר האופציי תמעו” ףבסכו םקבו עש ל ₪3לאופצי ה
תני” עזרים
תרכיש 
תמ ט” חבע 
תהמר 
פטו רמעמל 

בחשבון זה לא ניתן לקבל את ההטבות הניתנות במסגרת המבצע הנוסף בחשבון העו”ש .על מנת ליהנות משני מבצעי ההטבות (הן
בחשבון העו”ש והן בחשבון ההשקעות) נדרש לפתוח שני חשבונות נפרדים .מובהר כי תיק ההשקעות המופקד בחשבון העו”ש לא
ייהנה מההטבות הניתנות בחשבון ההשקעות.
* יינתן בהחז ר ברבעון שלאח ר ביצו ע הפעולו ת .קבל ת ההטבות מותנית בפתיחת חשבון חדש שישמש לפעילות בהשקעות בלב ד,
לחתימ ה ע ל הסכ ם ההצטרפו ת ולעמיד ה בתנאיו בחשבון ז ה יינתן פטו ר מתשלו ם עמלת מינימו ם ומתשלו ם עמלו ת פעול ה  ע ”י פקי ד,
עמלו ת פעול ה בערו ץ ישי ר ע פ”י סוגי הפעולו ת המפורטו ת במסמכי ההצטרפו ת למבצע .מובהר כי ההטבות ניתנות רק ללקוחות
המבצעים פעולות דרך האתר.

ניהול השקעות במסלול “הכל כלול”
הצעה  UNIQUEלחברי המועדון הצרכנות הֹוט

חברי מועדון הצרכנותהֹוט נהנים ממסלול ייחודי המאפשר להם ליהנות מניהול
השקעות מקצועי של הבינלאומי  ,UNIQUEבחשבון ני”ע עצמאי שייפתח על
שמם באחד מסניפי הבנק הבינלאומי ,בעלות אטרקטיבית במיוחד.
פטור מלא מעמלת קנייה ומכירה של ניירות ערך
פטור מלא מדמי ניהול פיקדון ניירות ערך
דמי ניהול אטרקטיביים
קשר ישיר ואישי למנהל ההשקעות
ניהול השקעות אובייקטיבי ללא קרנות נאמנות קשורות או מוצרים קשורים אחרים
מגוון מסלולי השקעה :מסלול סולידי ,מעורב ,מנייתי ,מט”ח ועוד
מי אנחנו?
בוטיק השקעות בשליטת הבנק הבינלאומי
החברה בעלת ותק של מעל  30שנה בשוק ההון
הבינלאומי  UNIQUEמנהלת כ 2.2 -מיליארד ש”ח עבור כ 2,000 -לקוחות
לפרטים נוספים ותיאום פגישה ללא התחייבות אנא צרו עמנו קשר
בטלפון *8848 :או באמצעות אתר החברהwww.unique.fibi.co.il :

השירות/ההטבות מותנים בקיומו של תיק השקעות שלא יפחת מהסך של “( ₪ 150,000תיק השקעות” כהגרתו בטופס ההצטרפות).
אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות/מתן הטבות ,והם כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי
ההצטרפות .הבינלאומי  UNIQUEו/או הבנק רשאים לשנות את תנאי השירות/ההטבות או להפסיק להציעם בכל עת .קבלת הטבות
המסלול כפופה לחתימה על הסכם הצטרפות ,לעמידה בתנאים ולפתיחת חשבון חדש .במקרה של אי עמידה בתנאי הסכם
ההצטרפות ,הבנק הבינלאומי ו/או הבינלאומי  UNIQUEניהול השקעות בע”מ יהיו רשאים להפסיק את מתן ההטבות בכל עת.

לוקחים על בטוח
הבינלאומי משכנתאות

חולמים על בית? בבינלאומי ידאגו להגשים לכם את החלום

משכנתאות

לקיחת משכנתא היא צעד רציני והחלטה כלכלית משמעותית בחיים .יועצי המשכנתאות
המנוסים שלנו ישמחו לייעץ לכם וללוות אתכם בתהליך אישי ,מהיר ונוח.
בכדי להקל עליכם בתהליך ,אנו מעניקים ללוקחי משכנתא מספר הטבות ייחודיות:
התשלום הראשון עלינו  -בלעדי בבינלאומי ,החזר תשלום ראשון ע”ח
הבנק עד .₪ 3,000
שירות “משכנתא עד אליך” חינם לטיפול קל ונוח ברישום הביטחונות.
ריביות אטרקטיביות במיוחד עבורך
פרסום זה מוגש לידיעה וכשרות בלבד לחברי מועדון הצרכנותהֹוט ואינו מקנה כל הטבה נוספת.

ההטבה מיועדת ללקוחות פרטיים (לא עסקיים) בעלי חשבון עו”ש פעיל בבנק .הטבת 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” ו –”בלון”.

בנקאות ישירה בבינלאומי  -הדרך המהירה ,הפשוטה
והמתקדמת לקבלת מידע וביצוע פעולות ON-LINE

1

חדש! שירות “נתונים בקליק”  -קבלת יתרה עדכנית ושווי תיק ני”ע בלחיצה אחת ללא שימוש בקוד
משתמש וסיסמה .השירות מיוחד לאפליקציה הסלולרית ומצריך רישום באפליקציה בלבד.
חדש! “הודעות בשבילך” – 2שירות חדש באפליקצית הבינלאומי מאפשר לך לקבל הודעות חשובות
והצעות ערך על הטבות ,שירותים ומוצרים מותאמים אישית העשויים לעניין אותך וכל זאת בצורה מהירה
ונוחה ,ישירות לצג הנייד שלך.
הבינלאומי  - ON-LINEאתר הבנק המאפשר קבלת מידע וביצוע מגוון רחב של פעולות באינטרנט בצורה
נוחה וידידותית.
הבינלאומי בסלולאר – אפליקציה בנקאית המאפשרת צפייה במידע על החשבון וביצוע מגוון פעולות בנקאיות.
סלולארי  – 3 ON-LINEלמעקב נוח אחר התנועות בחשבון ,ניתן לקבל עדכונים שוטפים בסלולארי באמצעות
הודעות טקסט ( )smsשישלחו ישירות למכשיר הסלולאר .השירות ניתן בשפה העברית או בשפה האנגלית לפי בחירה.
דואר אונליין – קבלת דברי דואר מהבנק באתר הבינלאומי .ON-LINE
( )1השירותים ניתנים ללקוחות המנויים לשירות הרלוונטי ובעלי הרשאה מתאימה ( )2הצטרפות וביטול השירות ,באמצעות האפליקציה של
הבנק ( )3השירות כרוך בתשלום דמי מנוי חודשיים

פיבי הבנקאית הווירטואלית מלווה אתכם באתר ובסלולר תאתר
עבורכם את הדברים החשובים בחשבון ובתיק ההשקעות שלכם,
תזכיר ותציע פעולות לביצוע ותיתן טיפים ספציפיים הרלוונטיים לכם,
והכל בשפה תמציתית ,ידידותית ופשוטה

פרסום זה מוגש לידיעה וכשרות בלבד לחברי מועדון הצרכנותהֹוט ואינו מקנה כל הטבה נוספת.
אנשי קשר :לאה תורג'מן turgeman.l@fibi.co.il 04-8783210
אריה טסלר tesler.a@fibi.co.il 04-8783208 -
אירה ריבקיס rivkis.i@fibi.co.il 04-8783204 -
גלית פנחס  -יועצת השקעות pinhas.galit@fibi.co.il 04-8783214 -
כתובת הסניף :גושן  18ק .מוצקין .שעות פעילות .8:00-13:30 :ב' ד'  .16:00-18:30ו' סגור.

לפרטים נוספים הכנסו לאתר הבנק  www.fibi.co.ilאו חייגו *2354

20/2/17

בנקאות ישירה :התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי ה  on-lineמפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר הבינלאומי /on-line
באפליקציה הסלולרית .ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על המסמכים המתאימים .ביצוע פעולות
באמצעים ישירים הינה 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 .השירות אינו 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.
פרסו ם ז ה מופ ץ כשירו ת צרכני לחברי מועדון הֹו ט .אין לראו ת באמו ר בפרסו ם ז ה משו ם המלצ ה להתקשרו ת או לפתיח ת חשבון או להשקע ה .תוכן
הפרסו ם הו א באחריו ת הבלעדי ת ש ל הבנ ק הבינלאומי הראשון לישרא ל ב ע”מ ו/או הבינלאומי  UNIQUEניהול השקעות בע”מ ,ואין למועדון צרכנו ת הֹו ט
ו/או להסתדרו ת ההנדסאי ם והטכנאי ם ו/או להסתדרו ת האקדמאי ם במ ח” ר ו/או להסתדרות/לשכ ת המהנדסי ם ו/או לאיגו ד העובדי ם הסוציאליי ם ו/או
לחבר ת ישראכר ט כ ל אחריו ת לאמו ר בפרסו ם זה .ג ם במקרי ם ש ל מתנות ומבצעי עידו ד אחרי ם מובה ר בזא ת למען הס ר ספ ק כי מעורבו ת המועדון
בעניין הי א לצור ך שמיר ה ע ל טוה ר המידו ת בלב ד ואין למועדון הֹו ט כ ל אחריו ת לסו ג השירו ת ,ההטב ה ,המתנ ה או המוצ ר .דיוו ר ישי ר ז ה ש ל מועדון הֹו ט
הינו לפי מאג ר מיד ע רשו ם מס’  .1067794המעוניין להימח ק מהמאג ר מתבק ש להעבי ר למועדון ה ֹו ט א ת בקשתו בצירו ף ש ם ומשפח ה ,מס’ ת.ז9 ( .
ספרות) לכתוב ת :ת.ד 52485 .ת ל אביב  6777137או בפקס .03-6882923 :ט .ל.ח..

