עובדי וגמלאי רפאל וחברות בנות

לאומי נותן לכם יותר בכל העולמות

פותחים חשבון בלאומי ונהנים מ:

פטור מעמלות עו"ש
לתקופה של  3שנים )כולל עמלת מינימום(

איתכם בהלוואות
הלוואה לכל מטרה על בסיס הפריים
בגובה של עד  100,000ש"ח לבעלי שכר נמוך מ 11,999 -ש"ח נטו
בגובה של עד  200,000ש"ח לבעלי שכר גבוה מ 12,000 -ש"ח נטו
בכפוף לכושר ההחזר של הלווה
בהוראת קבע לחיוב חשבון הלווה
משכורת עד  11,999ש"ח-בגובה עד  100,000ש"ח
ללקוחות קיימים
ולמעבירי משכורת
ללאומי
ללקוחות בנקים אחרים

עד  48חודשים

עד  60חודשים

עד  72חודשים

עד  84חודשים

פריים0.1%+

פריים0.35%+

פריים0.7%+

פריים1.2%+

פריים1.6% +

פריים 1.85%+

פריים 2.2%+

פריים2.7%+

עד  48חודשים

עד  60חודשים

עד  72חודשים

עד  84חודשים

פריים0.35%-

פריים0.15%-

פריים

פריים0.5%+

פריים0.7%+

פריים0.9%+

פריים1.3%+

פריים1.8%+

משוכורות מ 12,000-ש"ח -בגובה עד  200,000ש"ח
למעבירי משכורת
ללאומי
ללקוחות אחרים

ובנוסף  50%הטבה בעמלות טיפול באשראי ובטחנות

איתכם בשוק ההון
תכנון תיק השקעות עם היועץ שלך בלאומי
בלאומי נבחרת יועצים בכירים ,המעניקים יעוץ פיננסי ויעוץ פנסיוני
על כלל מוצרי ההשקעה והפנסיה הקיימים בשוק ,תוך התאמה
אישית לצרכי והעדפות הלקוח .הייעוץ הינו אישי וללא עלות ללקוח.
הטבות בניירות ערך :
עמלה ללקוח בעל תיק בשווי
 249,999 - 50,000ש"ח

עמלה ללקוח בעל תיק בשווי
 499,999 -250,000ש"ח

עמלה ללקוח בעל תיק מעל
 500,000ש"ח

קניה/מכירה/פדיון על ני"ע
בבורסה בת"א -ערוצים ישירים

0.16%

0.13%

0.10%

קניה/מכירה/פדיון ני"ע
בחוץ לארץ -ערוצים ישירים

0.20%

0.17%

0.15%

דמי ניהול פיקדון ני"ע
הנסחרים בארץ

 0.12%שנתי

 0.09%שנתי

 0.06%שנתי

הטבות במט"ח
 75%הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת  /המרת מט"ח כנגד שקלים
 0.5%הטבה בשער חליפין
 50%הטבה בהפרשי שער

איתכם בכרטיסי אשראי
כרטיסי האשראי ויזה ומאסטרקארד של לאומיקארד-
החבילה המנצחת של לאומי בארנק שלך
*ביטוח נסיעות לחו"ל חינם לבעלי כרטיס מסוג בינלאומי,זהב,פלטינום
*כרטיס מאסטרקארד  1+1מפנק אותך ומעניק הטבות כסף בארץ ובחו"ל
*הטבות במתכונת  1+1במגוון מקומות בילוי
*בעסקאות המבוצעות בחו"ל  -המרה ישירה מאירו לש"ח
ודחיית חיוב העסקות שבוצעו בחו"ל למועד החיוב החודשי

יותר כלים דיגיטליים
לאומי באינטרנט
• אתר לאומי –מידע וביצוע פעולות בחשבון ובשוק ההון
• לאומי בלוג
• לאומי בפייסבוק
• לאומי בטוויטר
לאומי בזמן
קבלת מידע והודעות על אירועים בחשבונכם ,באמצעות  SMS -בהתאם להגדרות
וההעדפות שלכם.
מייל לבנקאי
קבלת מידע ישירות מהבנקאי/יועץ בנושאי בנקאות כלליים מכתובת הדוא"ל האישית
הקבועה שלכם.
הפקדת שיק בסלולאר
לצלם ולהפקיד שיקים בסלולר * ישירות לחשבון הלקוח  -מכל מקום ומבלי להגיע לסניף.
* בכפוף לתנאי השרות

אתר לאומי טרייד,
האתר הטוב בישראל  -שנה רביעית ברציפות!
אתר המסחר בשוק ההון של בנק לאומי מציע חווית משתמש ייחודית ומתקדמת
הכוללת מטריית שירותי מסחר רחבה ומגוון עצום של מוצרים וניירות ערך:
 üמסחר בזמן אמת בניירות ערך  24הנסחרים בישראל ובארה"ב
 üמידע עשיר וכלים ידידותיים למסחר בשווקי ארה"ב ואירופה
 üכלים גרפיים ומתקדמים לחיפוש ,להשוואה ולסינון ניירות ערך מהארץ ומהעולם
בממשק ויזואלי מרהיב
 üמגוון תצוגות לניהול תיק ההשקעות האישי
 üאפליקציית "לאומי טרייד בסלולר" – למכשירי האייפד ,האייפון והאנדרואיד ,מאפשרות
ביצוע פעולות מסחר לצד צפייה בנתוני שוק ההון ,ובפרטי תיק ההשקעות

לשירותך תמיד לאומי סביוני ים
אסנת מנדל  ,076-8669400קרן לפר 076-8669413
לפרטים נוספים פנה עוד היום לאחד מסניפי לאומי ברחבי הארץ ,היכנס לאתר לאומי :
 www.leumi.co.ilאו חייג *5522
כללי :הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום  ; 31/12/2017הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת,
ללא הודעה מוקדמת ; ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת
מההטבות על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו ,על המבקש להזדהות כעובד החברה בכל פניה לבנק,ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות
כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ; ריבית הפריים השנתית  -כמפורט בסניפי לאומי.
מבצע פתיחת חשבון :שנות החזר מלא של עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר כפי  3המפורט בתעריפון העמלות של הבנק בחלק "( 1חשבון עובר ושב") ; החזר
העמלות הינו בכפוף לעמידה בתנאי המבצע המפורטים באתר לאומי בדף מבצעים בצעים לפותחי חשבון ; הטבות לשכירים.
עובר ושב :ההטבה תינתן על פנקסי שיקים רגילים חינם שנה ראשונה.
אשראים :ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה  -אופן ההחזר :קרן  +ריבית מידי חודש ,הוראת קבע מחשבון הלווה  -על מנת
לקבל את ההלוואה ,על הלווה להציג  ,תעודת עובד תעודת זהות ,כולל ספח 3 ,תלושי משכורת אחרונים ו 3 -דפי חשבון בנק  -סכום ההחזר החודשי לא יעלה על
 20%משכר הנטו של הלווה  -אישור כל אחת מההלוואות ,סכומן ,התנאים והביטחונות ,הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה -
פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי
השקעות :ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני"ע בבורסה בת"א אינן תקופות לקרנות נאמנות ,.אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף  -ההטבות בקניה/מכירה/פדיון
של ני"ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני"ע זרים ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי
טרייד  -ההטבה בדמי ניהול פיקדון ני"ע למעבירי ני"ע מבנק אחר בשווי  50,000ש"ח ומעלה תינתן פעם אחת בלבד ללקוח  -פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת
פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני -לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת  --ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות ינתנו בכפוף לקריטריונים
הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.
כרטיסי אשראי :הנפקת כרטיס אשראי,סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשר אי וסכומה ,כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ; לאומי /
לאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת.
מועדון :פטור מעמלת דמי כרטיס ל -שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע"פ קביעת הבנק לפי המוקדם
מבין השניים ; השיוך למועדון יתבצע בכרטיס ויזה או מסטרקארד שאינו מולטי וע"פ סוגי הכרטיס שנקבעו למועדון.
מטבע חוץ :שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק  -כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים
הנהוגים בבנק.
לאומי דיגיטל :הצטרפות ושימוש באיזה מהשירותים ו/או המוצרים המפורטים לעיל בכפוף לתנאים שיקבע הבנק מפעם לפעם .הבנק
רשאי לשנות את התנאים בכל עת עפ"י שיקול דעתו.

