עובדי רפאל ובני משפחותיהם,

הכנו עבורכם הצעה מיוחדת

מצטרפים למזרחי-טפחות
ובוחרים הטבת הצטרפות*:
1

החזר הוצאות עד ₪1,500
או

הלוואה עד ₪30,000
ללא ריבית וללא הצמדה!

מסלולי ניהול עו״ש מתקדמים

2

הנחות בניהול חשבון עו“ש

אוברדראפט בלי ריבית  -עוזרים לכם לצאת מהמינוס
יתרת המינוס מתקזזת עם יתרת הפלוס כך שתשלמו הרבה פחות ריבית על
האוברדראפט ,אם בכלל.
למעבירי משכורת של  ₪7,000ליחיד או  ₪10,000לזוג בחשבון משותף.
Win Win

 -בעלי משכנתא בטפחות מרוויחים פעמיים

אם יש לכם משכנתא בטפחות ,אנו נאפשר לכם להיות במינוס עד לגובה
ההחזר החודשי של המשכנתא שלכם (עד  )₪10,000מבלי לשלם ריבית חובה.
למעבירי משכורת של  ₪6,000ליחיד או  ₪9,000לזוג בחשבון משותף.

הטבות בנקאיות
מסגרת אשראי  -נותנים לכם מרווח נשימה
לקוחות המנהלים באופן שוטף חשבון משכורת במזרחי-טפחות ,ייהנו
ממסגרת אשראי מרבית עד פי  3מגובה השכר ועד .90,000₪

הלוואות  -חולמים על רכב חדש? או על חופשה מפנקת?
y yעד  100%מימון לרכישת רכב פרטי חדש לתקופה של עד  48חודשים
בריבית אטרקטיבית.
y yהלוואה לכל מטרה  -עד  ₪100,000בריבית אטרקטיבית.
תקופה
 24חודש
 60חודש

לקוח מעביר משכורת לבנק
פריים
פריים בתוספת 0.5%

לקוח שאינו מעביר משכורת
פריים בתוספת 0.75%
-

ההחזר החודשי לא יעלה על  25%ממשכורת הלקוח נטו.

כרטיס העסקי של חברת ישראכרט
עובדי רפאל ובני הזוג זכאים לכרטיס העסקי של חברת
ישראכרט ,המעניק את ההטבות הבאות:
y yפטור מדמי כרטיס במשך כל תקופת העסקת העובד בחברה.
y yתנאי חיוב בחו"ל של שוטף  03 +בעסקאות בחו"ל לרבות משיכות
מזומן בחו"ל.
y yביטוח נסיעות מורחב לחו"ל.
y yכניסה חינם לטרקלין דן בנתב"ג

פטור על עמלת פעולה ע"י פקיד
לפעולות המפורטות להלן:
y yהפקדת/משיכת מזומן
y yהפקה ומסירת תדפיס
לבקשת הלקוח
y yהעברה או הפקדה לחשבון
אחר

y yפדיון שיק
y yהפקדת שיק
y yתשלום שובר
y yפריטת מזומן

פטור על עמלת פעולה בערוץ ישיר
לפעולות המפורטות להלן:
y yזיכוי חשבון באמצעות מסלקה
y yחיוב בכרטיס אשראי
y yהפקדת מזומן
y yמשיכת מזומן במכשיר
אוטומטי
y yהעברה או הפקדה לחשבון
אחר

y yתשלום שובר
y yשאילתת מידע בכל נושא
y yמשיכת שיק/הפקדת שיק
y yחיוב על פי הרשאה לחיוב
חשבון או הוראת קבע

הטבות בעמלות ניירות ערך

3

עמלת קניה ומכירה בניירות ערך ישראלים
עמלת קנייה ומכירה בניירות ערך זרים
מניות ואגרות חוב
דמי ניהול פקדון ניירות ערך ישראלים
דמי ניהול פקדון ניירות ערך זרים
החזר עמלה בגין העברת תיק ני”ע לבנק

0.10%
0.20%
פטור
פטור
פטור
החזר מלא

הטבות במט״ח
עמלת חליפין
מכירת המחאת נוסעים
העברת מט”ח מחו”ל
העברת מט”ח לחו”ל
העברת מט”ח בבנק ללקוח עצמו/ללקוח אחר
העברת מט”ח לבנק אחר בארץ ומבנק אחר בארץ

מתן ההטבות באחריות ישראכרט בלבד.

מאחר ואין באפשרות הבנק לפנות ישירות לעובדים ,ההצעה מובאת לידיעתם באמצעות המעביד ובאחריותו .עובד יהיה זכאי להטבות הכלולות בהצעה ממועד הגשת בקשתו לקבל את ההטבות בבנק והזדהותו כעובד החברה .אין אפשרות לתת הטבות
רטרואקטיבית .מתן אשראי ו/או כרטיס אשראי כפופים לשיקול דעת הבנק .הבנק רשאי לבטל ו/או לשנות את התנאים בכל עת *מתן הטבת ההצטרפות מותנית בביצוע  8פעולות יזומות בחודש בחשבון או חיוב של  ₪ 2,000ומעלה בכרטיס אשראי המונפק
על ידי הבנק .למעבירי משכורת חדשה של  ₪ 7,000נטו ליחיד או  ₪ 10,000לזוג בחשבון משותף  )1החזר הוצאות כלל העמלות בגין פעילות עו״ש ,ני״ע ומט״ח עד  ₪ 500לשנה למשך  3שנים .לא כולל הוצאות צד ג' .בגין החזר עמלות ינוכה מס כדין.
 )2בכפוף לפרטי התנאים שנקבעו לכל מסלול .חלק מהמסלולים מיועדים רק לבעלי מסגרת אשראי מאושרת .לא ניתן להצטרף ליותר ממסלול אחד )3 .שיעור העמלה לאחר ההטבה לא יפחת משיעור העמלה המזערית .הוצאות נוספות ני"ע :ייגבו הוצאות
ברוקר ,קסטודיאן וכל הוצאה נוספת אשר תידרש להשלמת הפעולה בחו"ל (בהתאם לתעריפון)

75%
75%
75%
75%
75%
75%

מנהלים
היחיד שמביא בחשבון כל מה שמנהל צריך

מועדון הלקוחות של מזרחי־טפחות

חשבון חדש ובלעדי המעניק שורה ארוכה של הטבות בנקאיות וחוץ
בנקאיות משתלמות ביותר ,שירותים יוצאי דופן ומוצרים ייחודיים כגון:
פגישות עם יועצים מומחים ,צ’ק אפ פיננסי שנתי ,כרטיס אשראי יוקרתי
חינם לשלוש שנים ,שירותי לה-קונסיירז’ מפנקים לבית ,לרכב ,לנסיעות
לחו״ל וכו’.

חברי מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות
נהנים מכֹח של קבוצה!

למעבירי משכורת של  ₪12,000ליחיד או  ₪17,000לזוג בחשבון משותף.

משכנתאות
בהחלטה חשובה כמו משכנתא
אתם חייבים לפנות למומחים של טפחות!
y yהנחה בדמי פתיחת תיק
y yהנפקת תעודת זכאות  -חינם לזכאי משרד השיכון
y yריביות אטרקטיביות במגוון רחב של מסלולים
y yמשכנתאות גמישות המשלבות מספר מסלולי הצמדה
y yעד  75%שיעור מימון בכפוף ליכולת ההחזר וטיב הלקוח ולרגולציה
של בנק ישראל
y yכרטיס אשראי טפחות  -מאפשר קבלת מסגרת אשראי נוספת
y yשל עד  120,000ש"ח בפריסה של עד  240תשלומים ובריבית
y yאטרקטיבית.
גובה המשכנתא בתוספת מסגרת האשראי ,לא יעלה על  50%מערך הנכס .מתן כל
סוגי האשראי וכרטיסי אשראי כפופים לשיקול דעת הבנק.

השקעות
גם כשהריבית במשק כמעט אפסית אפשר ליהנות מהשקעה
משתלמת עם המקצוענים של מזרחי-טפחות*
המקצוענים בהשקעות שלנו מצוידים בידע ובהכשרה הנדרשים בעולם מורכב
ודינמי כעולם ההשקעות .הם אובייקטיבים וכל עניינם הוא להתאים את
ההשקעות והחסכונות שלכם לצרכיכם ולמצב השוק .בנוסף לרשותכם בנקאי
השקעות הזמינים מדי יום בטלפון עד 24:00
y yסלסלת הפירות – מגוון רחב של פקדונות וחסכונות לתקופות ,מסלולי
ריבית והצמדות שונים .כך שתמיד תוכלו למצוא את הפקדון המתאים
לכם .הטבות אטרקטיביות משתנות בפקדונות נבחרים.

בנקאות היברידית

y yאתגר – שירות ניהול תיקי השקעות הניתן ע"י חברת בת של הבנק
המתמחה בניהול תיקים בשווקי ישראל וחו"ל .ללקוחות פרטיים
ותאגידיים .לפרטים *2528
y yייעוץ פנסיוני  -ייעוץ אישי לגבי התאמת הנכסים הפנסיוניים :קופות
גמל ,קרנות השלמות וקרנות פנסיה לצרכים העתידים.
y yאתר ואפליקציה חדשים בשוק ההון  -פשוט ,נוח ומהיר לבצע פעולות
עצמאית בשוק ההון .מידע נרחב ומפורט יותר על מאות חברות ישראליות
וזרות ,כלים לניתוח והשוואה מתקדמים ,מעקב בזמן אמת אחר שינויים
בשוק ,וביצוע פעולות בצורה מהירה וידידותית.
* בכפוף לתנאי הבנק .הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
מס ינוכה כחוק .ייעוץ השקעות ופנסיוני יינתן ע"י יעץ מורשה בכפוף לחתימה על
הסכם ייעוץ רלוונטי ולתנאי הבנק .ניהול תיקים ניתן ע"י חברת בת.

| *8860

לפרטים נוספים הכנסו לאתר
www.mizrahi-tefahot.co.il/hacartis

*מתן אשראי וכרטיס אשראי כפופים לשיקול דעת הבנק .תקף
בכרטיסי ישראכרט אמק״ס ו( Cal-לא כולל כרטיסי דיינרס ומועדוני
 YOUו .)Life style-הבנק רשאי לבטל ו/או לשנות את ההטבות בכל
עת.

y yייעוץ השקעות אישי  -ליווי אישי של יועץ השקעות לפעילות בשוק
ההון תוך שימוש במודלים פיננסיים ומערכות ייעוץ מתקדמות לבחירת
ההשקעה המתאימה לצרכיכם ,מטרותיכם ובהתאם למצב שוק ההון.
ממגוון של ניירות ערך ,קרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרים בארץ
ובחו"ל.

mizrahi-tefahot.co.il

כלקוחות מזרחי־טפחות המחזיקים
בכרטיס אשראי תוכלו ליהנות מכוח קבוצה ולקבל מגוון הנחות
הטבות ומבצעים במיוחד עבורכם החוסכים כסף רב:
y yהנחות קבועותy
הנחה קבועה במגוון רשתות ובתי עסק נבחרים
y yמבצעים והטבותy
מידי חודש תיהנו ממגוון הטבות ומבצעים
y yהטבות בנקאיותy
הכרטיס מעניק לכם שלל הטבות בנקאיות.

יש לך שאלה לבנקאי?
הבנקאות ההיברידית מאפשרת לך לתקשר עם הבנקאי האישי
במגוון דרכים:

בחיוג למספר *8860
ישירות לבנקאי האישי

ב sms-למספר 8860
(בלי כוכבית)

בדואר אלקטרוני
מאובטח
דרך אתר הבנק

לפרטים נוספים חייגו *8860
הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל את התנאים הנ“ל בכל עת
וללא הודעה מוקדמת ואף לאחר פתיחת החשבון .מתן כל סוג אשראי ובטחונות
כפופים לשיקול דעת הבנק .תוקף הצעתנו הינו עד ליום .01.01.18

