הצעה מיוחדת
לעובדי
אוניברסיטת
חיפה
פותחים חשבון משכורת במזרחי-טפחות ובוחרים בין:

עד  ₪1,500מתנה או הלוואה עד 30,000
ללא ריבית וללא הצמדה!
₪

ההטבה תינתן ללקוח חדש או ללקוח קיים המעביר לראשונה את משכורתו לבנק בגובה  ₪ 4,000נטו ליחיד או  ₪ 7,000נטו לזוג בחשבון משותף .תקופת
ההלוואה נקבעת עפ"י סכום ההלוואה.

מסלולי ניהול עו"ש מתקדמים
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.

ריבית על הפלוס

החשבון בפלוס? כבר הרווחתם
שירות ניהול אוטומטי של חשבון העו״ש .בסוף כל יום ,המחשבים שלנו
בודקים את החשבון שלכם ,אם החשבון בזכות ,אנו קונים עבורכם פיקדון יומי
(פח״ק) בריבית אטרקטיבית במיוחד .במידה והחשבון שלכם מחויב בהוצאה
כלשהי אנו נמכור את החלק היחסי בפח״ק על מנת לכסות את ההוצאה.
למעבירי משכורת של  ₪ 12,000ליחיד או  ₪ 17,000לזוג בחשבון משותף.
בכפוף לפרטי התנאים שנקבעו לכל מסלול .לא ניתן להצטרף ליותר ממסלול אחד.

הנחות בניהול חשבון עו"ש
פטור על עמלת דלפק בשנה הראשונה 70% ,הנחה החל מהשנה השניה
פטור על עמלת פעולה בערוץ ישיר בשנה הראשונה 70% ,הנחה החל
מהשנה השניה
פטור על עמלת מינימום בשנה הראשונה 70% ,הנחה החל מהשנה השניה
פטור מעמלת הקצאת אשראי

הטבות בנקאיות
עמלת קניה ומכירה של ניירות ערך ישראלים בבורסה בת״א  70% -הנחה
עמלת קניה ומכירה בניירות ערך זרים  70% -הנחה
(לא כולל עמלת קורספודנט)
 50%הנחה בדמי ניהול פיקדון ניירות ערך
החזר עמלות בגין העברת תיק ניירות ערך מבנק אחר
הטבת שער ברכישה והמרת מט״ח  5 -פרומיל
 60%הנחה על עמלת חליפין (בכפוף לעמלת מינימום)

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?
עד  100%מימון לרכישת רכב פרטי חדש לתקופה של עד  48חודשים
בריבית אטרקטיבית
הלוואה לכל מטרה  -בריבית אטרקטיבית לתקופה של עד  24חודשים
למעבירי משכורת

חשבון מנהלים
מזרחי-טפחות גאה לפתוח עידן
חדש של בנקאות אישית
ופורצת דרך  -מזרחי-טפחות

היחיד שלוקח בחשבון כל מה שמנהל צריך

תקשורת ישירה עם הבנקאי האישי שלך ללא צורך להגיע לסניף
שעות פעילות מורחבות ,פתוח מ 7:00-בבוקר עד .20:00
כמו לדבר עם חבר ,בנקאי אישי הזמין לך במייל ב sms-ובצ'אט
טלפון ישיר לבנקאי 1-800
שירות משלוחים עד אליך
יועצי השקעות זמינים עבורך

מזרחי-טפחות

בלעדי!

*8860

משכנתאות

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’.

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

השקעות

בהחלטה חשובה כמו משכנתא אתם חייבים לפנות
למומחים של טפחות!
משכנתאות גמישות המשלבות מספר מסלולי הצמדה
אפשרות לשנת חופש מהחזרים
הלוואה של עד  ₪ 30,000ללא ריבית וללא הצמדה*
כרטיס אשראי טפחות המקנה :כסף זמין ומסגרת אשראי נוספת של
עד  ,₪ 100,000בפריסת התשלומים הנוחה של המשכנתא ( 4-20שנה!)
ובריבית נמוכה במיוחד**
מערך סניפים בפריסה ארצית
מרכז טלפוני ייעודי לשירותכם

השקעה חכמה מתחילה ע"י
מקצוענים
פתחו חשבון השקעות מ₪200,000 -
במזרחי-טפחות ותקבלו עד ₪1,500
החזר עמלות ניירות ערך*

רק במזרחי-טפחות השקעות מגוון הטבות ושירותים
ייחודיים:
• יועצים ובנקאים מקצועיים בכל תחומי ההשקעות
ופעילויות שוק ההון
• מגוון פיקדונות וחסכונות לתקופות שונות בחיי הלקוחות
• אפשרות לתיאום פגישה עם יועץ פנסיוני,
חינם וללא התחייבות

*החזר מחצית סכום העמלות שנגבו בכל חודש (עמלת ק/מ ,דמי ניהול פיקדון,
עמלות אי ביצוע) במשך  3שנים מיום ההצטרפות ועד החזר מצטבר של .₪1,500
ללקוחות חדשים הפותחים חשבון ומעבירים השקעות בסך  200א'  ₪ומעלה

*למעבירי משכורת של  ₪ 4,000ומעלה** .גובה המשכנתא בתוספת מסגרת
האשראי לא יעלה על  70%מערך הנכס.

 *8860להשקעות

פרטים נוספים במרכז עסקים חיפה,
ליאורה לניאדו ומריאנה דימנשטיין ,טל’ ,076-8040440 :שלוחה 6
או חייגו*8860 :

הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל את התנאים הנ”ל בכל עת וללא הודעה מוקדמת ואף לאחר פתיחת החשבון .ההנחות והעמלות בהצעתנו זו כפופות לעמלת
מינימום .מתן כל סוג אשראי ובטחונות כפופים לשיקול דעת הבנק .תוקף הצעתנו הינו עד ליום .31.12.2012

