
עובדיאוניברסיטתחיפה,הסגלובנימשפחותיהם,
משתלםלכםלפתוחחשבוןבבינלאומי

 מצטרפים למבצע היי טק האטרקטיבי והמועדף ונהנים ממגוון רחב של הטבות
ושירותים שיסייעו לניהול יעיל של חשבונכם ויחסכו לכם זמן וכסף.

משקיעיםבאוניברסיטתחיפה

משקיעים במבצע 

אטרקטיבי עבורכם

בנוסף,
מענק על סך

₪ 1,200



עובדי אוניבסיטת חיפה, הסגל ובני משפחותיהם,
כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים, חשוב לנו להשקיע קודם כל בכם. 

לכן יצרנו במיוחד בשבילכם מעטפת שירות אטרקטיבית, המותאמת לצורכיכם באופן אישי.
ומגוון רחב  ביותר  הבינלאומי מתחייב להעניק לכם שירות ברמה המקצועית הגבוהה 

של הטבות. 

 )1( מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. )2( המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי
)לא עיסקי( הזכאות הינה למענק אחד לבית אב.

הטבותגיוסללקוחותחדשים

פטור ל-3 שנים מתשלום עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בעו"ש מטבע 
ישראלי )לרבות עמלת מינימום חודשית בעו"ש מטבע ישראלי(.)1(

וגם מסגרת משיכת יתר ללא ריבית בגובה המשכורת עד לסכום של 
10,000 ₪ לתקופה של שנה.

ובנוסףמענקהצטרפותבסך1,200 ש"חבפתיחתחשבוןחדש)2(

מגיעותלכםהטבותייחודיותמהרגע הראשון



הטבותמועדפותלאוניברסיטתחיפה,הסגלובנימשפחותיהם

)1( ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע. )2( בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות אתר הבינלאומי 
האשראי,  כרטיסי  חברות  באחריות  הינן  ההטבות   )3( האפליקציה.  באמצעות  לרבות  מתאימה(  ובהרשאה  לשירות  במנוי  )מותנה   on-line

וכפופות לתנאים המפורסמים באתרי החברות.

מסגרתאשראיעדפי3מהמשכורת)1(

מסגרת אשראי של עד פי 3 מהמשכורת או עד 45,000 ₪ )הנמוך מביניהם( בריבית של P +1.5% לשנה.

פנקסישיקיםחינם!)2(

5 פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך תקופת המבצע.

כרטיסאשראי

 מגוון כרטיסי אשראי המעניקים שלל הטבות והנחות בבית עסק שונים בארץ ובעולם )3(.

פעילות   מט"ח   בתנאים   מיוחדים

  פטור   מעמלת   חליפין . 
 פטור   מהעברות   מט " ח לחו"ל ומחו"ל.

 הטבה בהפרשי  שערי   המרה  - 5  פרומיל . 



משקיעיםבהגשמתהחלומותשלכם

)1(  הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד לטובת הבנק.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הלוואהלרכישתרכבפרטי)1(
אשראי לרכישת רכב בתנאים מועדפים.

סכום ההלוואה: עד 100% משווי הרכב או עד 150,000 ₪ - הנמוך מביניהם.	 
תקופת ההחזר: עד 60 חודשים, בתשלומי קרן וריבית שוטפים.	 
שיעור הריבית: החל מ-P+0.2% לשנה.	 

הלוואהלחופשהולכלמטרה
הלוואה למגוון מטרות בריבית אטרקטיבית במיוחד.

סכום ההלוואה: עד 150,000 ₪.	 

הלוואותבתנאיםמועדפים

 אנומזמיניםאתכםלפנותלסניפינולקבלתמידעמלא
עלכלההלוואותהעומדותלרשותכם!

 שיעור הריביתתקופת ההחזר
למעבירי משכורת

 שיעור הריבית
לאחרים

P+0.25%  P+1.75%  עד 24 חודשים

P+0.75%  P+2.75%  25-48 חודשים

49-72P+1.50%P+3.25% חודשים

P+2% P+4% 73-120 חודשים

P+2.25% P+4.50% 121-144 חודשים



משכנתא

 שמתאימה

  בדיוקלכם

משקיעיםבכםכדישתרגישובבית

לקיחתמשכנתאהיאצעדרציניוהחלטהכלכליתמשמעותיתבחיים.יועציהמשכנתאות
המנוסיםשלנוישמחולייעץלכםוללוותאתכםבתהליךאישי,מהירונוח.

כדי להקל עליכם בתהליך, אנו מעניקים ללוקחי משכנתא מספר הטבות אטרקטיביות:

 התשלוםהראשוןעלינו-בלעדיבבינלאומי, החזר תשלום ראשון ע“ח הבנק עד ₪3,000.

 שירות“משכנתאעדאליך“ לטיפול קל ונוח ברישום הביטחונות.

חולמיםעלבית? בבינלאומי ידאגו להגשים לכם את החלום

 עד 3,000 ש"ח 
החזר על התשלום 

 הראשון של 
המשכנתא



פעילותבני"עושירותיייעוץאטרקטיביים

הטבתהצטרפותאוטומטית

הטבות במגוון עמלות ני"ע, בתעריפים משתלמים במיוחד 

הטבה חלופית – “הכל כלול!"
חדשני ובלעדי לבנק הבינלאומי, אפשרות לשירות “הכל כלול" בעלות של 0.195% לרבעון 

בלבד בפעילות בני"ע ישראליים )כולל עמלות קנייה/מכירה, דמי משמרת ועמלות מינימום(.

   )2( SECOND OPINIONשירות
בבינלאומי תוכלו לקבל חוות דעת נוספת, ללא עלות וללא התחייבות, לגבי תיק ההשקעות שלכם 

שאינו מוחזק בבנק וזאת במסגרת ייעוץ מקצועי שיוענק לכם על ידי יועצי ההשקעות המומחים 
המחכים לכם בסניפי הבנק.

 )1( בני"ע זרים תתווסף עמלת סוכן בחו"ל עפ"י החיוב בפועל. 
)2( שירות second opinion מותנה בקיום תיק השקעות של 250,000 ש"ח לפחות. תיק השקעות, לעניין זה, כולל ניירות ערך 

הנסחרים בארץ ובחו"ל למעט נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות.

גובה העמלהפירוט העמלה

0.18% קנייה/מכירה ני"ע ישראלים
0.22% קנייה/מכירה בחו"ל )1(

0.05% קנייה/מכירה מק"מ

0.1% לרבעוןדנ"פ ני"ע בארץ ובחו"ל

פטוראי ביצוע

פטורהזמנה בהנפקה



תכניתהטבהפלוס-קיזוזיתרותהזכותמיתרותהחובהבחשבון
אצלנו בבינלאומי, תוכלו ליהנות מהקטנה משמעותית בתשלומי הריבית על יתרות החובה, באמצעות 
קיזוז יתרות זכות המוחזקות במהלך החודש מיתרות החובה. בכך, תנהלו באופן חכם וחסכוני יותר את 

חשבון העו"ש שלכם.
השירות מוחל באופן אוטומטי )1( ואינו כרוך בתשלום עמלה כלשהי לבנק.

ייעוץפנסיוני
וסיוע בקרה  צמוד,  מליווי  ליהנות  התחילו  בבינלאומי,  מומחה  פנסיוני  יועץ  עם  פגישה  היום  עוד   קיבעו 

בקבלת החלטות הנוגעות לתיק הפנסיוני שלכם ותוכלו לחסוך עד אלפי שקלים.

ניתן למצוא באתר הבנק,  )1( על כל חשבונות הלקוחות הפרטיים העומדים בתנאי הזכאות שנקבעו. הסבר מפורט לגבי התנאים המלאים 
www.fibi.co.il, בבינלאומי call או בסניפים.

פעילותבני"עושירותיייעוץאטרקטיביים



חסכון   עם   שם   שאתם   בוחרים!
איך לא חשבו על זה קודם? במקום השמות 

הכלליים של אפיקי החיסכון תוכלו לבחור 
לחסכון שלכם שם אישי ואטרקטיבי: “חיסכון 

 לחתונה שלי“, "פיתוח הסטראט אפ שלי“
 או כל שם אחר שתבחרו!

 הפקידו לחיסכון באתר הבנק ותיהנו
מהטבה בריבית! )2(

)1( ניתן לתת כינוי/שם רק לחיסכון בהוראת קבע, שניתן להפקידו באתר הבנק. ניתן לשנותו או לבטלו באינטרנט בכל עת. כינוי/שם לחיסכון שניתן 
ע"י בעל החשבון הינו לנוחיות בעל החשבון בלבד. כל הזכויות בכספים המופקדים בחיסכון הם של בעל/י החשבון בלבד ואין לצד ג' זכויות או זיקה 
כלשהי לחסכון זה. ההפקדה מצריכה פתיחת חשבון. למבצעים באתר האינטרנט של הבנק ללקוחות המנויים לשירות הבינלאומי on-line בעלי 

הרשאה מתאימה. )2( ההטבה בריבית ניתנת בחלק מהחסכונות בלבד.

בלעדי בבינלאומי !
פיביהבנקאיתהוירטואלית

תלווהאותךבאתר
ובאפליקציהותאתרעבורך

אתהנושאיםהחשובים
בחשבוןובתיקההשקעות
שלך.תזכירותציעפעולות

לביצועותיתןטיפים
ספציפייםהרלוונטייםלך

והכלבשפהתמציתית,
ידידותיתופשוטה.

משקיעים בכם באופן אישי

חיסכוןהואדבראישי,בדיוק כמו השם שלנו



השירותמאפשרלךלקבלישירותלמכשירהסלולר
שלךהמלצותבתחוםההשקעותהמותאמותבאופןאישי
עבורךומבוססותעלהמלצותיחידתהייעוץוהמחקר

שלהבנק.
לקוחשיירשםלשירותיוכללקבלבכלעתובכלמקום
המלצהאישיתהכוללתאתכלהמידעהרלוונטילהמלצה
ויוכללבצעמידאתהפעולותשהומלצולומאותומסך

באפליקציה.

   שירות 
שירות השקעות פורץ דרך!

הבינלאומי בסלולר

לבינלאומיאפליקציהבנקאיתמתקדמתהמאפשרתלך
לצפותבמידעעלחשבונך,לבצעמגווןפעולותבנקאיות

ולקבלמידעפיננסיכללי,כדוגמת:
הזדהות מהירה באפליקציית הבנק)1(

שירותהמאפשרלךלהיכנסלחשבונךבאפליקציהבקלות
ובמהירותע"יטביעתאצבע,תבניתאוסיסמהבלבד.

שירותהמאפשרלהעבירכספיםבאמצעותהאפליקציה
הסלולריתשלהבנקבקלותובמהירותלכלאנשיהקשר

שלך!
העברתהכספיםמתבצעתבש"חלאנשיהקשרהמוגדרים

במכשירך.

העברת כספים לאנשי קשר

שירותים דיגיטליים נוספים 

הפקדת שיק בסלולר
שירותהמאפשרלךלהפקידלחשבונךשיקים,גםשל
בנקיםאחרים,באמצעותאפליקצייתהבינלאומיישירות

מהמכשירהסלולרי,ללאצורךבהגעהלסניף.

 נתונים בקליק)2( 
שירותהמאפשרלךלצפותבמכשירךהניידביתרה
העדכניתבחשבונך,בשוויתיקני"עשלך,ב-4תנועות

עו"שאחרונותובחיובכרטיסאשראיקרוב.

כלזאת-ללאצורךבהזדהות!

 הודעות בשבילך)2( 
שירותהמאפשרלךלקבלהודעותאישיותחשובות
והצעותערךבנושאהטבות,שירותיםומוצריםמותאמים
אישית-בצורהמהירהונוחה,ישירותלצגהניידשלך!

    )1(ON-LINE דואר 
שירותללאעלותהמאפשרלךלקבלבחינםאתכלהדואר
הבנקאילחשבוןהאישישלךבאתרהבנקובאפליקציה
הסלולריתהמאובטחים,כךתוכללעייןבמסמכיך

הבנקאייםבאופןזמיןונוח,ללאצורךבשמירתניירת.
)3(ON-LINE סלולרי

שירותהמאפשרלךלקבלמידעעדכנילגביתנועות
ויתרותבחשבונךבאמצעותהודעותטקסטשיישלחו
ישירותלמכשירךהסלולרי.כךתהיהמעודכןמכלמקום

ובזמןאמתלגביהנעשהבחשבונך.

)1(הזדהותבאמצעותטביעתאצבעתתאפשרבמכשיריםתומכיםבלבד
)2(ההצטרפותוביטולהשירות,באמצעותאתרהבינלאומי.

)3(השירותכרוךבתשלוםדמימנויחודשיים.ההצטרפותבאמצעותאתרהבינלאומיאו
בסניף.השירותניתןבשפההעבריתאובשפההאנגלית-לבחירתהלקוח.

להורדתהאפליקציהישלסרוקאתהברקוד
App Store/Google playאולהיכנסל



כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים 
לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם 

אחת בלבד.
מבצעהייטק-עובדיבראילן: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק בלבד. הטבות המבצע 
מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק 
הפותח חשבון פרטי )לא עסקי( ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך 5,000 ₪ ומעלה ו/או תיק 
השקעות )לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות( בגובה של 75,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 2,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק 

באמצעות הבינלאומי. הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע.
"משכורת": סך המשכורות החודשיות )של כל השותפים בחשבון( המופקדות לחשבון העו"ש באמצעות מס"ב )מרכז סליקה בנקאי בע"מ( או בדרך אחרת שתאושר ע"י 

הבנק. קצבאות ביטוח לאומי ומשכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת.
הטבותבעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת )"התעריפון"(. הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות 
מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן )ללא כל הטבה(, אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/

עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.
אשראיוכרטיסיאשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת 
הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא גם בהתאם לנהלים ולמתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית 

פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
משכנתאות: הטבת ההחזר תינתן עבור הלוואה חדשה למשתכנים ולא עבור מחזור הלוואה קיימת בבנק. ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי 
הראשון בגין החזר ההלוואה. במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. 

ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ₪ ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור", "משולבת" ו- "בלון".
ייעוץהשקעות/ייעוץפנסיוני:הבנק רשאי לשנות את  השירות המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. כל השירותים הכרוכים בקבלת ייעוץ השקעות/ייעוץ פנסיוני מותנים, 

ע"פ דין, בחתימה על הסכם ייעוץ.
הטבותבני"ע:עם בחירה בהטבות לפי הצעה זו, הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת בעמלות המפורטות בהצעה, גם אם הינו זכאי לה מתוקף השתייכותו לקבוצת 

אוכלוסייה מסוימת או בכל אופן אחר שהוא, לרבות בתוקף הטבות פרטניות הקיימות לו.
.www.fibi.co.il  ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק" :)P(פריים

בנקאותדיגיטלית: התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי ה - on-line מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר הבינלאומי on-line/באפליקציה הסלולרית. 
וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים. ביצוע פעולות באמצעים דיגיטליים הינו בהתאם לקיום  ההצטרפות לשירותים 

הרשאה מתאימה בחשבון.
שירותפיבי: במסגרת השירות יינתנו הודעות/תזכורות/עצות לגבי אירועים מסוימים בחשבון, שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת. מובהר כי השירות אינו מספק מעקב מלא 
ושוטף אחר החשבון. השירות אינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו. ההודעות מיועדות לסייע ללקוח, הן אינן מהוות המלצה, ייעוץ או חוות דעת ועל הלקוח 

לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות.

לפרטיםנוספיםהיכנסולאתרהבנקwww.fibi.co.ilאוחייגו2354*
Atias.Y@fibi.co.il | 048118207  אנשי קשר: יעל אטיאס

Rimon.K@fibi.co.il | 048118201 קרן רימון
Louz.L@fibi.co.il | 048118206 ליטל לוז

כתובת סניף דניה: לסקוב1,רמתגולדהחיפה
שעות פעילות הסניף:א'-ה'8:30-13:30 | ב',ד'16:00-18:30 | ו'8:30-11:30


