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תאריך16.02.2015 :
לכבוד
הסגל הבכיר והמנהלי של אוניברסיטת חיפה
א .ג .נ,

הנדון :הצעה להסדר הטבות בנקאיות לעובדי אוניברסיטת חיפה
בנק הפועלים ,מתכבד להציע לעובדי אוניברסיטת חיפה מגוון רחב של הטבות ושירותים ייחודיים
בניהול חשבון הבנק ,המותאמים במיוחד לעובדי החברה.

 .1הטבות בחשבון העו"ש
 .1ללקוחות חדשים שיעבירו משכורתם לבנק הפועלים-
פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד ,ביצוע פעולות בערוץ ישיר והשלמה לדמי ניהול מינימאליים –
לתקופה של שנה.
 .2מסגרת למשיכת יתר
עובדי אוניברסיטת חיפה המקבלים משכורתם בבנק הפועלים  ,יוכלו לקבל מסגרת חח"ד פרטי עד
לגובה של  000%מהמשכורת נטו ( ממוצע זיכויי המשכורת ב שלושת החודשים האחרונים ) .
 .3פנקסי שיקים – חינם
במסגרת ההטבות בנק הפועלים מציע לעובדי אוניברסיטת חיפה זכאות ל –  4פנקסי שיקים
אישיים לשנה חינם .

 .2הלוואות
הלוואה לכל מטרה עד פי 10משכורות נטו ועד  ( ₪ 100,000הנמוך מבניהם ).
(לשימוש פנימי :סוג  1555סימול משנה ) 206

סוג
ההלוואה

תקופה

ריבית
שנתית
משתנה לפי
הפריים

עד  24חד'
 25-06חד'
60- 0.חד'

עובדים
המקבלים
משכורתם בבנק
הפועלים
פריים
פריים 0.25% +
פריים 0.50% +

ריבית
מתואמת
1..6%
2.02%
2.2.%

*בנוסף הלוואה לכל מטרה עד פי 10משכורות נטו ועד  ( ₪ 100,000הנמוך מבניהם )בריבית פריים .1..5% +
לתקופה של  61עד  .2חודשים (.לשימוש פנימי :סוג  1555סימול משנה . ) 040

תנאים כלליים:
 מתן ההלוואות המפורטות בסעיפים לעיל והביטחונות יאושרו בכפוף לשיקול בעל הסמכות
למתן אשראי בסניף.
 הריבית המתואמת המוצגת נכונה ליום 16.02.2015
 ריבית הפריים נכון ליום . 1..5 % : 16.02.2015
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 .0בנקאות פרטית
לרשות לקוחות הבנק בעלי נכסים פיננסיים ו/או בעלי משכורות בסכומים גבוהים ,הנמנים על
לקוחות הבנקאות פרטית ,יעמוד בנקאי שיהיה אחראי על הטיפול בהם.
במסגרת שירות זה ניתן לקבל:
ייעוץ מקצועי בכל אפיקי ההשקעה לרבות שוק ההון.
ביצוע פעולות בכל שעות הפעילות של הבורסה לניירות ערך.
גישה ישירה לקבלת מידע וביצוע פעולות ישירות מול חדרי העסקאות במט"ח.

 .4יעוץ אישי מקצועי הנתמך במערכות מומחה ממוחשבות
ניתן לקבל ייעוץ מקיף בניירות ערך ובמכלול אפיקי ההשקעה והחיסכון ,ליהנות מתכנון פיננסי
ולבצע פעולות בניירות ערך ,מעו"ף ,מט"ח ובכל הפעילות הבנקאית.

 .5תנאים מועדפים במגוון אפיקי השקעה
ניירות ערך  ,קניה  /מכירה נ"ע הנסחרים בבורסה בארץ לבעלי תיק של  ₪ 100,000ומעלה
* עמלה בשיעור  0.20 %על ביצוע עסקאות בני"ע בארץ.
* עמלה בשיעור  0.00%על ביצוע עסקאות בני"ע בחו"ל.
* דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בבורסה של ת"א  -לנייר – עמלה בשיעור של  0.045%לרבעון.
מטבע חוץ
* עמלת חליפין 60% -הנחה.
* הטבה בשער חליפין – עד  4פרומיל
* הפרשי שערים בעסקאות מזומנים – עד  60%הנחה .

*כל אחת מהעמלות המפורטות לעיל לא תפחת מעמלת המינימום ,עפ"י סכום העסקה ,כפי
שמתפרסמת מעת לעת בתעריפון הבנק

תנאים כלליים:

3














הצעה זו תקפה עד לתאריך .01.12.2015
כל האמור בהצעה זו אינו בגדר של ייעוץ להשקעה ,המלצה ו/או חוות דעת ונועד לשמש
כהבהרה והסבר בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניפי הבנק ובכפוף
להוראות החוק.
מתן האשראי וההלוואות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
ההלוואות תינתנה בכפוף לחתימת הלווה על מסמכי פתיחת חשבון וכן על כל מסמכי
ההלוואה כמקובל בבנק מעת לעת.
התנאים המחייבים הם אלה המפורטים במסמכים עליהם יחתמו הלווים.
הבנק רשאי שלא לתת הלוואות לעובדים מסוימים ,לפי שיקול דעתו המוחלט.
הבנק רשאי לשנות את התנאים של חבילת השירותים הנ"ל או להפסיקם בכל עת.
התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בטפסי ההצטרפות.
כל אחת מהעמלות הנזכרות לעיל לא תפחת מעמלת המינימום ,עפ"י סכום העסקה,
כפי שמתפרסמת מעת לעת בתעריפון הבנק.
בנוסף ,עמלות ,הוצאות ותעריפים שאינם נזכרים במכתב זה במפורש יהיו כמקובל בבנק.
אין לפרסם את תוכן הסדר זה ,ללא קבלת הסכמת הבנק.
ט.ל.ח

על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהסדר זה על המבקש להזדהות כעובד
אוניברסיטת חיפה בעת הפניה לבנק ולדרוש בכל פניה מימוש ההטבות המפורטות
בעת קבלת השירות.

לפרטים ותאום פגישה :
גלי אמאר  ,מנהלת בנקאות אישית  ,טל' . 04-0206602
נעמי כץ  ,יועצת השקעות בכירה  ,טל' . 04-020660.
שירין כוכבי  ,מנהלת הסניף  ,טל' . 04-0206601
בכבוד רב,
שירין כוכבי
מנהלת סניף אוניברסיטת חיפה ().45
בנק הפועלים בע"מ

