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ש משכורת ביהב לעובדי "הצעה לתנאי ניהול חשבו� עו
  המדינה 

  

אנו מתכבדי� לפרט להל� את התנאי� המוצעי� על ידנו 
  לעובדי המדינה 

התנאי� מיועדי� לעובדי המדינה ובני משפחותיה� מקירבה 
� 5,000מעל מעבירי משכורת (ש משכורת "ראשונה בעלי עו 

  ).לבנק

רה וכ� לצור" שיתו! פעולה אנו לשרותכ� בכל הסבר או הבה
להפצה ולפרסו� של תנאי ניהול החשבו� ומת� אשראי 

  .   המוצעי� לעובדי החברה

  

  ש"תנאי$ לניהול חשבו� עו

  פטור  � י פקיד "פעולה עעמלת 

לרבות , הנעשות באמצעות פקיד בנק, פעולות כמפורט להל�
  :באמצעות מוקד טלפוני מאויש ותיבות שירות

הפקה ומסירת תדפיס לבקשת , יכת מזומ�מש, הפקדת מזומ�
  העברה או הפקדה לחשבו� אחר, לקוח

תשלו� , הפקדת שיק , )כולל משיכה בשיק עצמי(פדיו� שיק 
  שובר

  

  פטור �בערו% ישיר  הפעולעמלת 

חיוב , זיכוי חשבו� באמצעות מסלקה :אחת הפעולות האלה
משיכת מזומ� במכשיר , הפקדת מזומ�, בכרטיס אשראי

  יאוטומט

שאילתת מידע , תשלו� שובר, העברה או הפקדה לחשבו� אחר
  הפקדת שיק , משיכת שיק, בכל נושא 

  . חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבו� או הוראת קבע

  

  

  בלעדיי$ במערכת הבנקאית  �פטורי$ נוספי$ 

  )פנקסי� בשנה 6עד (פטור מעמלת פנקסי שיקי� 

  פטור מעמלת הקצאת אשראי

  

  

  מסגרת אשראי

מגובה המשכורת ברביות המפורטות  300%ת יתר עד משיכ
  : מטה

  1.01%+ פריי�  – 10,000עד   –מדרגה ראשונה 

  3.5%+ פריי�  – 10,000מעל       +מדרגה שנייה 

  3.9%+ פריי�    +מדרגה שלישית 

  

ש אליו יופקדו "מת� ההטבות מותנה בקיומו של חשבו� עו
  .משכורות העובד באופ� שוט!

לעובדי קר� ש משכורת ביהב "הצעה לתנאי ניהול חשבו� עו
  ח שיבא "מחקרי$ בי

  

אנו מתכבדי� לפרט להל� את התנאי� המוצעי� על ידנו 
  לעובדי קר� מחקרי� 

התנאי� מיועדי� לעובדי קר� מחקרי�  ובני משפחותיה� 
מעל מעבירי משכורת (ש משכורת "מקירבה ראשונה בעלי עו

5,000 �  ).לבנק 

פעולה  אנו לשרותכ� בכל הסבר או הבהרה וכ� לצור" שיתו!
להפצה ולפרסו� של תנאי ניהול החשבו� ומת� אשראי 

  .   המוצעי� לעובדי החברה

  

  ש"תנאי$ לניהול חשבו� עו

  פטור  � י פקיד "פעולה עעמלת 

לרבות , הנעשות באמצעות פקיד בנק, פעולות כמפורט להל�
  :באמצעות מוקד טלפוני מאויש ותיבות שירות

סירת תדפיס לבקשת הפקה ומ, משיכת מזומ�, הפקדת מזומ�
  העברה או הפקדה לחשבו� אחר, לקוח

תשלו� , הפקדת שיק , )כולל משיכה בשיק עצמי(פדיו� שיק 
  שובר

  

  פטור �בערו% ישיר  הפעולעמלת 

חיוב , זיכוי חשבו� באמצעות מסלקה :אחת הפעולות האלה
משיכת מזומ� במכשיר , הפקדת מזומ�, בכרטיס אשראי

  אוטומטי

שאילתת מידע , תשלו� שובר, חשבו� אחרהעברה או הפקדה ל
  הפקדת שיק , משיכת שיק, בכל נושא 

  . חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבו� או הוראת קבע

  

  

  בלעדיי$ במערכת הבנקאית  �פטורי$ נוספי$ 

  )פנקסי� בשנה 6עד (פטור מעמלת פנקסי שיקי� 

  פטור מעמלת הקצאת אשראי

  

  

  מסגרת אשראי

ה המשכורת ברביות המפורטות מגוב 300%משיכת יתר עד 
  : מטה

  1%+ פריי�  – 5000עד   –מדרגה ראשונה 

  1.8%+ פריי�  – 5000מעל       +מדרגה שנייה 

  4.3%+ פריי�    +מדרגה שלישית 

  

ש אליו יופקדו "מת� ההטבות מותנה בקיומו של חשבו� עו
  .משכורות העובד באופ� שוט!
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  הלוואות

ש משכורת עד לס" של "ה לפתיחת חשבו� עולוואה  •
  לתקופה של  0.5%+ ברבית של פריי� � ' א100
  . שני� 10עד       
  או 
ש משכורת עד לס" של "ה לפתיחת חשבו� עוהלווא  •
  לתקופה של עד  0%+ ברבית של פריי� � ' א30

  . חודשי� 24       
  

  
אפשרות לדחיית תשלו� קר� ההלוואה במהל" חצי ** 

  .  השנה הראשונה
  

  בנוס!
  א 30עד סכו� של " ברבית יהב"הלוואות     •    

" פרי�"א ברבי 15עד סכו� של " יהב בשביל"" הלוואות          
+0   

 
  

הבטחונות ועמלת הטיפול למת� הלוואות בכפו! , מת� האשראי
  לאישור הבנק ותנאיו

  

  ניירות ער'

 פטור מדמי משמרת               
ת קניה ומכירה של ניירות ער' הנחה בעמל
 .  ישראליי$

 .  מ"הנחה בעמלת קניה ומכירה של מק
  

  ח"מט

 .ח בעמלות מופחתות"שירותי מט ••••

 .ח בריביות אטרקטיביות"פיקדונות במט ••••

  . ח"הלוואות מיוחדות לרכישת מט ••••

    

  

  31.12.2016 +תוק! ההצעה עד ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הלוואות

ש משכורת עד לס" של "ה לפתיחת חשבו� עוהלווא  •
  לתקופה של  0.5%+ ברבית של פריי� � ' א100
  . שני� 10עד       
  או 
ש משכורת עד לס" של "ה לפתיחת חשבו� עוהלווא  •
  לתקופה של עד  0%+ ברבית של פריי� � ' א30

  . חודשי� 24       
  

  
אפשרות לדחיית תשלו� קר� ההלוואה במהל" חצי ** 

  .  הראשונה השנה
  
  או

לתקופה של  0.5% –ברבית של פריי� ' א 200הלוואה עד     •    
  . חודש 48עד 

או בהעברת הכנסה * 'א 15מותנה בהעברת משכורת מעל 
  בחודש* ' א 25כעצמאי מעל 

  

הבטחונות ועמלת הטיפול למת� הלוואות בכפו! , מת� האשראי
  לאישור הבנק ותנאיו

  

  ניירות ער'

 ע "פטור מדמי ניהול פקדו� ני              
הטבה בעמלת קניה ומכירה של ניירות ער' 

 .  ישראליי$
 .  מ"הטבה בעמלת קניה ומכירה של מק

  

  ח"מט

 .ח בעמלות מופחתות"שירותי מט ••••

 .ח בריביות אטרקטיביות"פיקדונות במט ••••

  . ח"הלוואות מיוחדות לרכישת מט ••••

    

  

  31.12.2016 +תוק! ההצעה עד ה
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   המדינהש משכורת ביהב לעובדי "הצעה לתנאי ניהול חשבו� עו

  

   המדינהאנו מתכבדי� לפרט להל� את התנאי� המוצעי� על ידנו לעובדי 

  ).לבנק � 5,000מעל מעבירי משכורת (ש משכורת "ובני משפחותיה� מקירבה ראשונה בעלי עו המדינההתנאי� מיועדי� לעובדי 

ה וכ� לצור" שיתו! פעולה להפצה ולפרסו� של תנאי ניהול החשבו� ומת� אשראי המוצעי� אנו לשרותכ� בכל הסבר או הבהר
  .   לעובדי החברה

  

  ש"תנאי$ לניהול חשבו� עו

  פטור  � י פקיד "פעולה עעמלת 

  :לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש ותיבות שירות, הנעשות באמצעות פקיד בנק, פעולות כמפורט להל�

  העברה או הפקדה לחשבו� אחר, הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח, כת מזומ�משי, הפקדת מזומ�

  תשלו� שובר, הפקדת שיק , )כולל משיכה בשיק עצמי(פדיו� שיק 

  

  

  פטור �בערו% ישיר  הפעולעמלת 

  ימשיכת מזומ� במכשיר אוטומט, הפקדת מזומ�, חיוב בכרטיס אשראי, זיכוי חשבו� באמצעות מסלקה :אחת הפעולות האלה

  הפקדת שיק , משיכת שיק, שאילתת מידע בכל נושא , תשלו� שובר, העברה או הפקדה לחשבו� אחר

  . חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבו� או הוראת קבע

  

  

  בלעדיי$ במערכת הבנקאית  �פטורי$ נוספי$ 

  )פנקסי� בשנה 6עד (פטור מעמלת פנקסי שיקי� 

  פטור מעמלת הקצאת אשראי
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  מסגרת אשראי

  : מגובה המשכורת ברביות המפורטות מטה 300%ת יתר עד משיכ

  1.01%+ פריי�  – 10,000עד   –מדרגה ראשונה 

  3.5%+ פריי�  – 10,000מעל       +מדרגה שנייה 

  3.9%+ פריי�    +מדרגה שלישית 

  

  .ש אליו יופקדו משכורות העובד באופ� שוט!"מת� ההטבות מותנה בקיומו של חשבו� עו

  

  הלוואות

  לתקופה של  0.5%+ ברבית של פריי� � ' א100ש משכורת עד לס" של "ה לפתיחת חשבו� עולוואה  •
  . שני� 10עד       
  או 
  לתקופה של עד  0%+ ברבית של פריי� � ' א30ש משכורת עד לס" של "ה לפתיחת חשבו� עוהלווא  •

  . חודשי� 24       
  

  
  .  השנה הראשונהאפשרות לדחיית תשלו� קר� ההלוואה במהל" חצי ** 
  

  בנוס!
  א 30עד סכו� של " ברבית יהב"הלוואות     •    

   0" +פרי�"א ברבי 15עד סכו� של " יהב בשביל"" הלוואות          

 
  

  הבטחונות ועמלת הטיפול למת� הלוואות בכפו! לאישור הבנק ותנאיו, מת� האשראי

  

  ניירות ער'

 פטור מדמי משמרת               
 .  ת קניה ומכירה של ניירות ער' ישראליי$בעמל נחהה
 .  מ"בעמלת קניה ומכירה של מקנחה ה

  

  ח"מט

 .ח בעמלות מופחתות"שירותי מט ••••

 .ח בריביות אטרקטיביות"פיקדונות במט ••••

  . ח"הלוואות מיוחדות לרכישת מט ••••

    

  

  31.12.2016 +תוק! ההצעה עד ה


