חברי לשכת יועצי המס
בואו להיות לקוחות בלאומי ותיהנו מהבנקאות
הדיגיטלית המובילה בישראל ומהטבה של
 50%הנחה בדמי החברות של לשכת יועצי המס!

הבנקאות חייגו
אפליקציית
אפליקציית
הורידו אתהורידו את
חייגו *5522
הבנקאות*5522
המתקדמת בישראל
המתקדמת בישראל

אנו שמחים על בחירתכם בלאומי כבנק המתאים ביותר עבורכם,
חברי לשכת יועצי המס בישראל ,ורואים חשיבות רבה בשיתוף
הפעולה עמכם.
בחוברת שלפניכם הטבות ושירותים שהותאמו במיוחד עבורכם.

לקביעת פגישה התקשרו  *5522או היכנסו לאתר לאומי בכתובת:
" > www.leumi.co.ilדברו איתנו" > "הזמנת שיחה עם בנקאי"
לאומי איתכם.

איך שלא תחשבו את זה
יש לכם הטבה מנצחת מלאומי
יועצי מס לקוחות לאומי נהנים מהטבה של 50%
בדמי החברות של לשכת יועצי המס ובנוסף:
> קרן הלוואות בערבות המדינה בתנאים מצויינים ללקוחות עיסקיים
> הטבות באשראי ,במסחר בניירות ערך ובמט״ח
> הטבות בניהול החשבון העסקי והלוואות אטרקטיביות
> הטבות בניהול החשבון הפרטי
מענק ההשתתפות בדמי החבר הינו בכפוף להמצאת טופס זכאות חתום ע"י לשכת יועצי המס ובו
ציון סכום ההשתתפות .המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשיים שווים של 1/12
מסכום המענק ,בכפוף לחיוב חודשי של  ₪ 4,000לפחות ,בכרטיסי האשראי שהונפקו ע"י לאומי
בחשבון ולחתימה על טפסים מתאימים .הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש
בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל .פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי .אין כפל מענקים
ולפיכך המענק לא יינתן לחבר הלשכה ,אשר קיבל מענק דומה מהבנק בגין דמי חבר אחרים
למצטרפים עד ה.31.12.2018 -

הלוואות מיוחדות ליועצי מס,
חברי לשכת יועצי המס
הלוואה עד ₪ 200,000
עד  48תשלומים חודשיים
בריבית פריים פלוס 0.95%
ההלוואות מיועדות ללקוחות חדשים וקיימים בעלי חשבון עסקי ,בעלי
מחזור עסקאות שנתי של עד  ,₪ 360,000או לקוח חדש שיעביר
לפחות מחצית מהמחזור ללאומי.

או
הלוואה עד ₪ 200,000
עד  48תשלומים חודשיים
בריבית פריים פלוס 0.65%
ההלוואות מיועדות ללקוחות חדשים וקיימים בעלי חשבון עסקי ,בעלי
מחזור עסקאות שנתי של מעל  ₪ 360,000או לקוח חדש שיפתח חשבון
עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי ו/או עושר
פיננסי של  1מיליון  ₪ויותר – שיופקד לחצי שנה ומעלה.

הבנקאות הדיגיטלית המובילה בישראל!
הורידו את אפליקציית לאומי ותוכלו לבצע פעולות ולקבל מידע בנקאי:
> צ׳אט עם בנקאי  -מקבלים מידע ומבצעים פעולות גם מעבר
לשעות פעילות הסניף באתר ובאפליקציה
> הפקדת שיק  -פשוט מצלמים והשיק מופקד בחשבון!
> העברת כסף  -להעביר כספים לכל אחד מאנשי הקשר בנייד
גם בלי לדעת את פרטי החשבון שלהם
> הזמנת שיחה עם בנקאי  -מזמינים שיחה מהאפליקציה
בלי תור והבנקאי חוזר אליכם!
> נתונים בטאצ׳  -בודקים יתרה וחיובים בכרטיסי האשראי ללא
כניסה לחשבון
> משיכת מזומן ללא כרטיס  -משיכת מזומן במכשירי הכספומט
של לאומיֿ ,באמצעות הנייד וללא צורך בכרטיס אשראי/כספומט
> כניסה לחשבון  -כניסה לחשבון באמצעות הזדהות "ב"תבנית" או
באמצעות טביעת אצבע ללא צורך בסיסמא

GET IT ON

הלוואות ללקוחות לאומי עסקים
אשראי בקליק ללקוח המסחרי
הלוואה של עד  ,₪ 200,000ישירות לחשבון העסקי,
ללא בטחונות וללא כל צורך להגיע לסניף!

הלוואת “צעד בטוח לעסקים” לכל מטרה ללקוחות לאומי
> עד  ₪ 400,000ועד  60תשלומים
> אפשרות לדחיית תשלום הקרן עד שנה
> ללא בטחונות נוספים

קרן בערבות המדינה
לראשונה בלאומי וללקוחות כל הבנקים,
קרן לאומי בערבות המדינה.
מי זכאי להגיש בקשה להלוואה במסגרת הקרן?
ההלוואות ניתנות ללקוחות כל הבנקים העונים על ההגדרה של עסקים
קטנים ובינוניים עד מחזור מכירות שנתי של  100מיליון .₪
עסק קטן  -עסק צעיר  -תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו או תאגיד שמסר
לתאגיד בנקאי "דוח שנתי" המורה כי מחזור העסקים שלו נמוך מ  5 -מיליון ₪
וזאת החל מה  1בחודש שלאחר מועד המסירה.
עסק גדול  -כל תאגיד שאינו עסק קטן ,תאגיד יכול להיות  -חברה ,אגודה שיתופית,
עמותה ,שותפות רשומה

לצורך קבלת פרטים אודות הגשת בקשה ניתן לפנות:
> לסניפי לאומי
> למוקד הטלפוני של לאומי בטלפון *5522
> באתר www.biz.leumi.co.il
> לגופים המתאמים שנבחרו ע"י המדינה לפעילות הקרן.
גופים אלו אחראים לביצוע בדיקה כלכלית והעברת המלצה לבנק.
החלטת מתן ההלוואה מתקבלת פה אחד בוועדת אשראי בה
שותפים נציגים מטעם משרד האוצר ,הבנק והגופים המתאמים,
עפ"י מאפייני העסק
מידע ותנאים מלאים אודות הקרן ניתן לקבל באתרי האינטרנט של
לאומי ושל הגופים המתאמים:
"גי.אס.אי.מחקר אנליטי" .keren.bdsk.co.il -
משרד רו"ח "ע .בן-דוד ושות" .www.gse.co.il -
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

בתי הספר לניהול עסקים
בית הספר הדיגיטלי מאפשר לבעלי עסקים לרכוש כלים פרקטיים
ומיומנויות לניהול ושיווק העסק מכל מקום ובכל זמן.
אתר בית הספר כולל כ 45-סרטוני הרצאות של  22מרצים,
בשישה עולמות תוכן שונים :שיווק דיגיטלי ,נטוורקינג ,מיסוי ,ניהול
פיננסי ,משא ומתן ,ואסטרטגיה .ניתן לצפות בהרצאות באתר בית
הספר הדיגיטלי לניהול עסקים leumiacademy.co.il
באמצעות המחשב או הסלולר.
בית הספר לניהול עסקים של לאומי,
בשיתוף תפנית (בית הספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה)
מאפשרים קבלת כלים מעשיים לניהול ושיווק העסק ב 7-מפגשים.
להרשמהleumiacademy.co.il :
ההרצאות מועברות על ידי מיטב המרצים בנושאים:
נטוורקטינג ,ניהול ,שיווק ופרסום ,פיתוח עיסקי ואישי ,מסחר אלקטרוני,
משא ומתן וניהול פיננסי של העסק.

הטבות בעמלות בשנה הראשונה
בניהול החשבון העסקי
עסק קטן
שיעור הטבה לבעלי
מחזור שנתי של עד של
₪ 360,000

שיעור הטבה לבעלי מחזור
שנתי של מעל ₪ 360,000

הקצאת אשראי

48%

48%

טיפול בשיק דחוי

48%

65%

טיפול באשראי ובטחונות

48%

65%

ערבות בנקאית

48%

65%

 10ראשונים חינם

 10ראשונים חינם

שם העמלה

פנקסי שיקים מסחריים
(רגילים)

עסק גדול
שיעור הטבה לבעלי
מחזור שנתי של עד
₪ 360,000

שיעור הטבה לבעלי מחזור
שנתי של מעל ₪ 360,000

הקצאת אשראי

48%

48%

הפקדת שיק דחוי

48%

65%

העברה /הפקדה לח"ן
לקוח אחר בבנק

49%

65%

העברה/הפקדה לח"ן
בבנק אחר

49%

65%

העברות ברשימה
לרבות משכורת

49%

65%

טיפול באשראי וערבויות

48%

65%

שם העמלה

* לקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי ,בעלי מחזור הכנסות שנתי מינימלי של עד  ,₪ 360,000המעבירים
פעילות ללאומי ,בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות
**לקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי ,בעלי מחזור הכנסות שנתי מינימלי של מעל ,₪ 360,000
המעבירים פעילות ללאומי ,או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור
ללאומי ו/או עושר פיננסי של  1מיליון  ₪ויותר – שיופקד לחצי שנה ומעלה

הטבות בעמלות
עמלה ללקוח
בעל תיק בשווי
₪ 249,999-50,000

עמלה ללקוח
בעל תיק בשווי
₪ 499,999-250,000

עמלה ללקוח
בעל תיק
בשווי ₪ 500,000

קניה/מכירה/פדיון על ני"ע
הנסחרים בבורסה בת"א

0.2%

0.18%

0.16%

קניה/מכירה/פדיון על ני"ע
הנסחרים בבורסה בחו"ל

0.28%

0.23%

0.18%

 0.18%שנתי

 0.12%שנתי

 0.06%שנתי

עמלה

דמי ניהול פיקדון נ"ע
הנסחרים בארץ

השקעות > ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני”ע בבורסה בת”א אינן תקפות לקרנות נאמנות,
אופציות מעו”ף וחוזים עתידיים במעו”ף > ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני”ע בחוץ
לארץ אינן תקפות לאופציות בני”ע זרים > פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות
> לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת כללי הגדרת “עסק
קטן” ועסק גדול” כמפורט באתר לאומי > כל ההטבות בכפוף לעמלות מינימום ולתנאים
המפורטים בסניפי לאומי ובאתר לאומי ריבית הפריים השנתית  -כמפורט בסניפי לאומי
> לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת > אובליגו ובטחונות
כפי סמכויות

כלים דיגיטליים לניהול העסק שלך
אפליקציית לאומי מאפשרת לכם לקבל מידע ולבצע פעולות מתי
שנוח לכם:
העברת תשלום לספקים
חוסכים זמן בהעברות כספים לספקים ישירות
מהאתר ומהאפליקציה ,כולל בניית קבוצות לביצוע
העברה למספר מוטבים בתהליך אחד.
תשלום משכורות לעובדים
העברת משכורות לעובדים מהחשבון העיסקי שלכם
בכל זמן ובכל מקום.
הפקדת שיק בסלולר
צלמו את השיקים שקיבלתם באפליקציה של לאומי
והסכום יעמוד לזכותכם ביום העסקים הבא.
אישור פעולות בחשבון מהסלולר
אישור פעולות עיסקיות הדורשות את חתימתכם
ישירות מהנייד כולל ביצוע תהליך של חתימות
ממספר מורשי חתימה בעסק.
ניהול מט"ח
לבצע המרת מט"ח בדיגיטל ,לקבל ולהעביר מט"ח
מחו"ל ,לפתוח ולנהל חשבונות מט"ח.

פעילות בסחר בין לאומי
מייבאים ומייצאים? תוכלו לבצע מגוון פעולות
בערוצים הדיגיטליים :ניהול מוטב בסחר בין לאומי,
חתימה על הוראת סחר בינלאומי בסלולר ,העברת
הוראות תשלום לספקים/מוטבים בשיטות תשלום
שונות ועוד.
צ'אט עם בנקאי
מקבלים מידע ומבצעים פעולות גם מעבר לשעות
פעילות הסניף באתר ובאפליקציה

אתכם בניהול החשבון האישי
תנאים אטרקטיביים לפותחי חשבון פרטי:
פטור מעמלות
עו"ש*

הלוואה ללא ריבית
עד ₪ 30,000

ל 3-שנים

ב 24-תשלומים חודשיים

ההטבות תינתנה ללקוחות פותחי חשבון חדש
העומדים באחד מהתנאים המזכים:
• חיוב חודשי בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון ,בגובה
 ₪ 4,000ומעלה
או
• העברת משכורת ישירות מהמעביד לחשבון ,בגובה  ₪ 7,000ומעלה
ליחיד או  ₪ 12,000ומעלה לזוג וגם חיוב של  ₪ 2,000ומעלה
בכרטיס אשראי של לאומיקארד המשויך לחשבון
או
• המצאות עושר פיננסי בחשבון (יתרה בעו"ש ,חסכונות ,פקדונות)
בגובה  ₪ 250,000ומעלה וגם חיוב של  ₪ 2,000ומעלה בכרטיס
אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון
> פרטים מלאים ומחייבים של מבצע "פתיחת חשבון" מפורטים באתר
האינטרנט של לאומי .ההטבה תינתן בשימוש בכרטיס אשראי שאינו
חוץ בנקאי

• הטבות יחודיות במט"ח
 70%הנחה בעמלות חליפין בגין
רכישת/המרת מט"ח כנגד שקלים
 0.5%הטבה בשער חליפין

•  5פנקסי שיקים חינם בשנה
* הפטור יחול על עמלות העוש הבאות :עמלות פקיד/עמלות ערוץ ישיר ,כמפורט בתעריפון העמלות
באתר לאומי בחלק  ,1חשבון עובר ושב סעיפים ()2ו ( .)3בכפוף לתנאי המבצע.
* מטבע חוץ > שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם
באתר > כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק.

האפשרויות שלכם לצמוח
הלוואה לכל מטרה על בסיס הפריים
גובה  ₪ 150,000או  10משכורות ,הנמוך מבינהם
בכפוף לכושר ההחזר של הלווה ,בהוראת קבע לחיוב חשבון הלווה

עד  60חודשים

למעבירי משכורת ללאומי

פריים מינוס 0.1%

לשאר הלקוחות

פריים פלוס 0.65%

ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה > אופן ההחזר:
קרן  +ריבית מידי חודש ,בהוראת קבע מחשבון הלווה > על מנת לקבל את ההלוואה ,על
הלווה להזדהות כחבר הלשכה ולהציג תעודת זהות ,כולל ספח 3 ,תלושי משכורת אחרונים
ו 3 -דפי חשבון בנק > סכום ההחזר החודשי בכפוף ליכולת ההחזר של הלווה ושיקול דעת
הבנק > .אישור כל אחת מההלוואות ,סכומן ,התנאים והביטחונות ,הינם בכפוף לשיקול
דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה > פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או
התחייבות להעמדת אשראי .תנאי ההלוואה יחולו כל עוד משכורת החבר מועברת ללאומי
חודש בחודשו .היה והמשכורת לא תועבר ללאומי ,מכל סיבה שהיא ,במשך חודש אחד או
יותר יהיה הבנק רשאי לבטל את תנאי ההלוואה שניתנו ללקוח ותחת זאת להעמיד הלוואה
בתנאים שאינם במסגרת ההסדר ולפי שיקול דעתו > אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול
לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

איתכם בשוק ההון
> הטבות ייחודיות בניירות ערך – לחברי לשכת יועצי המס.
> יעוץ בהשקעות על כלל מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק.
> יעוץ פנסיוני  -סיוע בתכנון הפנסיה ,קופות גמל וקרנות השתלמות.

הייעוץ ניתן תוך התאמה אישית וללא חיוב.
עמלה ללקוח
בעל תיק בשווי
₪ 249,999-50,000

עמלה ללקוח
בעל תיק בשווי
₪ 499,999-250,000

עמלה ללקוח
בעל תיק
בשווי ₪ 500,000

קניה/מכירה/פדיון על ני"ע
הנסחרים בבורסה בת"א

0.2%

0.18%

0.16%

קניה/מכירה/פדיון על ני"ע
הנסחרים בבורסה בחו"ל

0.28%

0.23%

0.18%

 0.18%שנתי

 0.12%שנתי

 0.06%שנתי

עמלה

דמי ניהול פיקדון נ"ע
הנסחרים בארץ

השקעות > ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות
נאמנות ,אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף > ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע
בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים > פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת
פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני > ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות
יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.

אתר לאומי טרייד

www.leumitrade.co.il

אתר המסחר בשוק ההון של בנק לאומי
מציע חווית משתמש ייחודית ומתקדמת
הכוללת מטריית שרותי מסחר רחבה
ומגוון עצום של מוצרים וניירות ערך:
• מסחר בזמן אמת של ניירות ערך הנסחרים בישראל ובארה"ב
• מידע עשיר וכלים ידידותיים למסחר בשווקי ארה"ב ואירופה
• כלים גראפיים ומתקדמים לחיפוש ,להשוואה ולסינון ניירות ערך מהארץ
ומהעולם בממשק ויזואלי מרהיב
• מגוון תצוגות לניהול תיק ההשקעות האישי
• אפליקציית "לאומי טרייד"-למכשירי אייפון ואנדרואיד ,מאפשרת ביצוע
פעולות מסחר לצד צפייה בנתוני שוק ההון ובפרטי תיק ההשקעות

“בבית ,במשרד או בתנועה ,לאומי טרייד מאפשר לך להיות מחובר לשוק ההון ולתיק
ההשקעות שלך”.
לאומי טרייד הוכתר בפעם השביעית ברציפות בתואר “האתר המצטיין
בתחום שוק ההון בישראל” ( )WebiAwards 2006-2012לצד זכייתו
בתואר “האתר הטוב ביותר בישראל”  4שנים ברציפות (WebiAwards
 )2008-2011ובחירתו כאחת מ 4-מערכות המסחר הטובות ביותר באירופה
(לונדון)FSTech2011 ,

יותר בכרטיס האשראי

כרטיס ייחודי לחברי לשכת יועצי המס
המעניק מגוון הטבות:
• כרטיס לאומי קארד ויזה /מאסטרקארד מסוג זהב עסקי /פלטינה
פטור מדמי כרטיס ל  4שנים כרטיס לאומי קארד ויזה/מאסטרקארד
מסוג זהב עסקי/פלטינה פטור מדמי כרטיס ל 4-שנים.
• כניסה לטרקלין דן בנתב"ג ( -כפוף לתוכנית ההטבות והפינוקים של
לאומי קארד .כמפורט באתר לאומי קארד)
• ביטוח נסיעות לחו"ל – כמפורט באתר לאומי קארד www.leumi-card.co.il
• תכנית פינוקים פלוס -הטבות  1+1כל השנה (סרטים ,ארוחות בוקר,
הצגות ,מופעים ואטרקציות) כמפורט באתר לאומי קארד.
• למצטרפים למסלול תעופה חלף תכנית הפינוקים -יחס המרת
נקודות תעופה מועדף ( .בכפוף לבקשת הצטרפות שתוגש מראש
לחברת האשראי ,וכן בכפוף לתנאים שייקבעו ע"י חברת האשראי).
• מועדון הנחות פלוס -המקנה הנחות באלפי בתי עסק מקומיים
ברחבי הארץ כמפורט באתר לאומי קארד.
• קבלת מידע וביצוע פעולות באמצעות אפליקציית לאומי קארד.

עולם ההטבות בכרטיס האשראי
 1+1בארוחות בוקר ,סרטים ,הצגות ואטרקציות

בנוסף כרטיס מאסטרקארד  1+1מפנק
אתכם ומעניק הטבות בארץ ובחו"ל:
הטבות במתכונת  1+1במגוון מקומות בילוי
בעסקות המבוצעות בחו"ל  -המרה ישירה מאירו לש"ח ודחיית חיוב
העסקות שבוצעו בחו"ל למועד החיוב החודשי
הנפקת כרטיס אשראי ,סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה ,כפופים
לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו > לאומי/לאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את
המבצעים בכל עת > פטור מעמלת דמי כרטיס מיום שיוך הכרטיס למועדון "לשכת יועצי המס"
עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע“פ קביעת הבנק > השיוך למועדון יתבצע
בכרטיס ויזה או מסטרקארד שאינו מולטי וע“פ סוגי הכרטיס כפי שנקבעו למועדון "לשכת יועצי
המס" > מבצעי  : 1+1לאומי ולאומיקארד אינם אחראים לטיב המוצרים והשירותים הניתנים
בגינם > פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי ובאתר לאומיקארד www.leumicard.co.il

איתכם בדרך לבית
יותר הטבות לנוטלי משכנתאות
פגישה אישית להתאמת משכנתא
עם נציג לאומי למשכנתאות
חפשו בגוגל "אתר לאומי למשכנתאות" ובחרו ב"הזמנת שיחה
לקראת משכנתא"

> המבצע מיועד לפותחי חשבון חדש החל מה ,31.12.2018 -שהינם לקוחות פרטיים מעל לגיל  18שאינם נמנים על מגזר צמיחה
(לאומי  +18לאומי למשתחרר ,לאומי סטודנט) אשר לא היו בעלי חשבון בלאומי בתקופה של  6חודשים לפני פתיחת החשבון
הנוכחי > הצטרפות למבצע מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים בפתיחת חשבון
החזר מלא של עמלות בחשבון העו"ש > הלקוח ייהנה מהחזר מלא של עמלות העו"ש כהגדרתן להלן באופן הבא :ב 2 -לחודש
שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים המזכים ,יזוכה החשבון באופן אוטומטי בסך עמלות העו"ש שבגינן חויב בחודש
הקודם > היה והלקוח לא עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם ,לא יבוצע הזיכוי בגין העמלות > "עמלות העו"ש" משמען העמלות
המפורטות בסעיפים 1א 2 ,ו 1א 3 ,לתעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים > ניתן לראות באתר לאומי > 'תעריפי עמלות'
הלוואה ע"ס  > ₪ 30,000ב 24-תשלומים חודשיים בהחזר ריבית מלא ב 2-לחודש שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים
המזכים ,תועמד באופן אוטומטי הלוואה ע"ס  ₪ 30,000שתיפרע ב  24חודשיים הלוואה תישא ריבית שנתית קבועה לא צמודה
בשיעור  5%לשנה ( 5.12%מתואמת לשנה) > היתרה הבלתי מסולקת של האשראי תישא ריבית על היתרות החודשיות עבור
התקופה ,ממועד ההעמדה ועד לסילוק בפועל מידי חודש ,יחויב חשבונו של הלקוח בסך ( ₪ 1,316.14התשלום כולל קרן וריבית)
פירעון בשיטת לוח שפיצר (להלן " :החיוב החודשי") > במידה והלקוח עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם לחיוב החודשי ,יזוכה
החשבון ביום החיוב בסכום הריבית החודשית ,כך שבפועל תשלומי הריבית על ההלוואה יקוזזו על ידי הזיכוי > מועד החיוב  /הזיכוי
הינו ה 2 -בכל חודש > אם הלקוח לא עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם ,החשבון לא יזוכה בסכום הריבית החודשית שבגינה
חויב עבור החודש הקודם > על הלקוח לדאוג לכך שיתרת החשבון תאפשר ביצוע תשלומי ההלוואה מידי חודש  -כולל תשלום
הריבית  -בין אם הוא עמד בחודש הקודם בתנאים המזכים ובין אם לאו > הבנק יהיה רשאי לחייב את החשבון בגין התשלומים
בין אם תהיה בחשבון יתרת זכות ,יתרת חובה ,או תיווצר יתרת חובה עקב החיובים > העמדת ההלוואה כפופה לקריטריונים
הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו > לא ניתן לערוך שינויים בתנאי האשראי הנ"ל (סכומים לחיוב ,מועדים לחיוב ,תקופות וכו') > על
האשראי יחולו גם התנאים הכלליים לניהול החשבון שנחתמו על ידי הלקוחות > אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב
בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל > פירעון מוקדם של האשראי :הלקוחות רשאים בכל עת לפרוע את האשראי כולו באופן
חד פעמי בפירעון מוקדם ,ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם ,וזאת בהודעה של  30יום מראש ובכתב .לא ניתן לפרוע פירעון
חלקי של האשראי .הבנק יהיה רשאי לדרוש פירעון מוקדם בכל מקרה בו התקיימה עילה להעמדה לפירעון מידי של חובות
והתחייבויות הלקוח או אם הדבר יידרש עקב מניעה חוקית או אחרת > זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים
המזכים יתקיימו לראשונה בתוך  6חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל
הערות כלליות > פתיחת החשבון בפועל ו/או צירוף לקוח ל 'מבצע פתיחת חשבון' כפופה לשיקול דעת הבנק > הנפקת כרטיס
אשראי ,סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה ,הלוואות ומסגרות אשראי כפופים לקריטריונים הנהוגים
בבנק ולשיקול דעתו > פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי ו/או קבלת פיקדונות > לקוח זכאי למבצע
פתיחת חשבון אחד בלבד > תוקף המבצע עד  .31.12.2018לאומי רשאי להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תנאיו בכל עת
וללא הודעה מוקדמת > הזכאות ל'מבצע פתיחת חשבון' (לרבות גם זכויות וחובות בקשר עם האשראי) אינה ניתנת להעברה.
כללי > הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום  > 31.12.2018הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים
בכל עת ,ללא הודעה מוקדמת > ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את
מימושה של כל אחת מההטבות > על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו ,על המבקש להזדהות כחבר לשכת יועצי
המס בכל פניה לבנק ,ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות > בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה האחריות למסירה ופרסום
ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על הלשכה > כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים
המפורטים בסניפי לאומי <ריבית הפריים השנתית  -כמפורט בסניפי לאומי
אשראים > אישור כל אחת מההלוואות ,סכומן ,התנאים והביטחונות ,הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף
לכושר ההחזר של הלווה > אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל >
פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי

לקביעת פגישה
התקשרו ל5522-
או היכנסו לאתר לאומי
www.leumi.co.il

"דברו איתנו" > "הזמנת שיחה עם בנקאי"

הבנקאותחייגו 5522
הבנקאות
את אפליקציית
הורידו את
אפליקציית
הורידו
חייגו**5522
המתקדמתבישראל
המתקדמת
בישראל

לאומי רשאי לשנות או להפסיק את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת | הטבות למצטרפים חדשים בכפוף לעמידה בתנאי המבצע.
פרטים מלאים אודות המבצעים בסניפי ובאתר לאומי

