מיוחד לעובדי אוניברסיטת חיפה

החשבון הכי
משתלם במדינה
נקודה.
לא לשנה ,לא לשנתיים,

אלא ל– 5שנים!
יש לך גב.

עכשיו גם אתם יכולים ליהנות מהחשבון המשתלם במדינה.
לא משנה באיזה בנק אתם ,מהיום אתם יכולים להעביר את חשבון המשכורת שלכם לאוצר החייל
וליהנות מחשבון מיוחד שרק בנק כמו אוצר החייל יכול להציע.

מהן תהנו ב 5-השנים הקרובות:
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פטור מלא מעמלות עו"ש מרכזיות
(עמלות פקיד ,ערוץ ישיר ומינימום בעו"ש)

ריבית על יתרות זכות בעו"ש
ריבית פריים על יתרות זכות של עד ₪5,000
"אוברדרפט ללא ריבית"
בסך של עד ( ₪5,000בכפוף לריבית
הפריים ,הערות בגב העלון)

ריבית הפריים נכון ל 1/1/2014-הינה  .2.5%ריבית מתואמת .2.53%
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 2פנקסי שיקים חינם בכל שנה
למזמינים באתר האינטרנט
הטבות בעמלות קניית/מכירת ני"ע
לפעילים באמצעות האינטרנט
הלוואת התארגנות עד ₪100,000
או עד  10משכורות (הנמוך מביניהם)
לתקופה של עד  10שנים
(ניתן לממש עד )31.7.2014

פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד

• הפקדת מזומן  -פטור מלא ל 5-שנים*
• משיכת מזומן  -פטור מלא ל 5-שנים*
• הפקת ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח  -פטור מלא ל 5-שנים
• העברה או הפקדה לחשבון אחר  -פטור מלא ל 5-שנים
• פדיון שיק (כולל משיכת שיק עצמי)  -פטור מלא ל 5-שנים
• הפקדת שיקים (לכל  20שיקים)  -פטור מלא ל 5-שנים
• תשלום שובר  -פטור מלא ל 5-שנים
• פריטת מזומן  -פטור מלא ל 5-שנים*
* לא כולל פטור מעמלת טיפול במזומנים ע"י פקיד לכל  100מטבעות
או לשטרות מעל ₪10,000

פטור מעמלות פעולה בערוץ ישיר

• משיכת מזומן במכשיר אוטומטי  -פטור מלא ל 5-שנים
• חיוב בכרטיס אשראי  -פטור מלא ל 5-שנים
• הפקדת מזומן  -פטור מלא ל 5-שנים
• זיכוי חשבון באמצעות מסלקה  -פטור מלא ל 5-שנים
• העברה או הפקדה לחשבון אחר  -פטור מלא ל 5-שנים
• תשלום שובר  -פטור מלא ל 5-שנים
• שאילתת מידע בכל נושא  -פטור מלא ל 5-שנים
• משיכת שיק  -פטור מלא ל 5-שנים
• הפקדת שיק  -פטור מלא ל 5-שנים
• חיוב עפ"י הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע  -פטור מלא ל 5-שנים

פטור מלא ל 5-שנים מעמלת מינימום בעו"ש
ההטבות מוענקות לתקופה של  5שנים בכפוף לניהול חשבון משכורת.

"אוברדראפט ללא ריבית"
ב”חשבון חופשי” לא תשלמו ריבית על האוברדראפט שלכם עד ליתרת
חובה של ( ₪5,000בכפוף לתנאי המבצע).

ריבית על יתרות זכות בעו"ש
ב”חשבון חופשי” העו”ש שלכם שווה לכם יותר! יתרות הזכות בחשבונכם
ישאו ריבית של פריים (עד ליתרה של .)₪5,000

הטבות בפעילות בני"ע באינטרנט
מצטרפים לשירות "אוצר באינטרנט" ונהנים מעמלות מופחתות על
מגוון פעולות קנייה ומכירה של ני"ע

 2פנקסי שיקים חינם בכל שנה
למזמינים באתר האינטרנט

"פיקדון זהב"
פיקדון לשנה  -בריבית פריים פחות  1.6%למפקידים  ₪50,000ומעלה.
(נכון ליום  1.12.13ריבית נומינלית ואפקטיבית בפיקדון  0.9%שנתית)

הנחה ברכישת מט"ח
 50%הנחה על עמלת חליפין לרכישת מט"ח מזומן לנסיעה לחו"ל
בכפוף למינימום (מוגבל לעסקאות של עד )$10,000

הלוואת התארגנות

מעכשיו תוכלו לעבור
בקלות מהבנק הקודם
עם מגוון הלוואות מיוחדות

הלוואה עד  ₪50,000או עד  5משכורות
(הנמוך מביניהם) לתקופה של עד  5שנים בריבית
פריים בלבד.

או
הלוואה עד  ₪100,000או עד  10משכורות (הנמוך מביניהם)
לתקופה של עד  10שנים בריבית פריים  .1% +ניתן לממש עד .31.7.2014

הלוואה לרכישת רכב חדש
הלוואה עד  ₪150,000לתקופה של עד  5שנים בריבית פריים .0.5% +
ריבית הפריים נכון ל .2.5% - 1.12.13 -ריבית מתואמת שנתית .2.53%
הריבית המיוחדת על ההלוואות תינתן בכפוף להעברת משכורת לאורך
כל תקופת ההלוואה.

מיוחד! "אוצר עד אליך"
שירות ייחודי הניתן חינם באמצעות שליח ומטפל עבורכם בתהליך
העברת החשבון מהבנק שלכם לבנק אוצר החייל:
• העברת הרשאות לחיוב חשבון כגון :חשמל ,ארנונה,
!
טלפון ועוד )הוראות קבע ועסקאות בתשלומים
בכרטיס אשראי יטופלו בסניף(
• העברת זיכויים שונים )כגון זיכויים מביטוח לאומי(
• העברת משכורת
• בקרוב! העברת תיק ני"ע
שירות "אוצר עד אליך" ינתן ללקוחות שיפתחו חשבון משכורת
בגובה  ₪5,000ומעלה במסגרת המבצע.
קבלת השירות מותנית בחתימה על טופס הצטרפות לשירות בסניף.

שירותי בנקאות ישירה
מסביב לשעון ומכל
מקום בארץ ובעולם!
 #אוצר ישיר  - *3390מוקד טלפוני מאוייש.
 #אוצר באינטרנט .www.bankotsar.co.il
 #דואר און-ליין  -כל הדואר אצלך במחשב.
 #אוצר בסלולר  -מידע בנקאי עדכני ישר לנייד שלך.

בברכה,

הנהלה ראשית

בנק אוצר החייל

כיצד מצטרפים?

היכנסו לסניף מפרץ חיפה של בנק אוצר החייל והביאו איתכם:
• תעודת זהות (כולל ספח)
• דף חשבון מ 3-החודשים האחרונים
•  3תלושי משכורת עדכניים
ואנו נעשה את המירב עבורכם (סיוע בהעברת הוראות קבע ועוד).

לפרטים נוספים:

סניף מפרץ חיפה

מתחם חוצות המפרץ
צומת וולקן ,חיפה
מרינה קופרייב בטל’04-8813295 :
פלא בטל’052-6546101 :
לפרטי הסניף הקרוב חייגו לאוצר ישיר או הכנסו לאתר האינטרנט:

אוצר ישיר  -מוקד טלפוני מאוייש

3390
*
אוצר באינטרנט:
www.bankotsar.co.il

יש לך גב.

הטבות המבצע מיועדות לפותחי חשבון משכורת חדש בבנק אוצר החייל ומותנות :בהעברת משכורת ישירות לחשבון (באמצעות מס”ב) ,חתימה על טופס הצטרפות למועדון
והעברת משכורת לבנק בגובה  ₪5,000נטו ומעלה ליחיד ,למשך  5שנים מיום פתיחת החשבון (צעירים עד גיל  30יהנו מתנאי המבצע עם העברת משכורת של  ₪4,000נטו
ומעלה ליחיד) .הטבת “אוברדראפט ללא ריבית”  -מדרגה ראשונה תוענק בריבית פריים פחות ( 4.5%אך לא פחות מ  ,)0%-מדרגה שנייה ושלישית בהתאם לתעריפון .האוברדראפט יינתן
ללא ריבית כל עוד שריבית הפריים נמוכה או שווה ל .4.5%-עליית הפריים מעבר לשיעור זה תוביל לגביית ריבית על אוברדראפט זה .ריבית שתשולם חייבת במס כדין .אין התחייבות כלשהי
למתן אשראי .מתן אשראי והלוואות בכפוף לנהלי הבנק ולשיקוליו ומותנה בכושר ההחזר של הלווה ,טיב הערבים ,טיב הביטחונות ושיקול דעת מנהל הסניף .הלווים יחויבו בעמלת הקצאת
אשראי ובטחונות ע”פ תעריפון הבנק .המבצע בתוקף עד  .15.4.2014תוקף מימוש הלוואת ההתארגנות עד ליום  .31.7.2014אין כפל הטבות .לקוחות הבוחרים ליהנות מהטבות הניתנות לעובדי
החברה במסגרת הסכם עם אוצר החייל ,לא יוכלו ליהנות מהטבות הניתנות במסגרת מבצעים ומועדונים אחרים .הבנק רשאי לבטל את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת .כל האמור
לעיל כפוף לנהלי הבנק .כל ההטבות המופיעות בעלון ניתנות ללקוחות שיעמדו בתנאי המבצע .אי עמידה בתנאי המבצע תוביל לביטול ההטבות ו/או שינוי תעריפי עמלות/ריביות .ט.ל.ח.1.2014 .

