
כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים, חשוב לנו להשקיע קודם כל בכם. 

לכן יצרנו במיוחד בשבילכם חשבון הטבות, המותאם לצורכיכם באופן אישי. הבינלאומי מתחייב 
להעניק לכם שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ומגוון רחב של הטבות לתקופה של עד 10 שנים!

מגיעות לכם הטבות ייחודיות 
מהרגע הראשון

פותחים חשבון באופן מקוון בזמן שמתאים לכם וחוסכים זמן!

מענק הצטרפות עד 1,500 ₪ )4(
גובה המענק בפועל יחושב בהתאם לממוצע המשכורת שיועברו לחשבון בשלושת החודשים 

שקדמו למועד מימוש ההטבה.

הטבת הצטרפות לפותחי חשבון חדש מעבירי משכורת)1(
הלוואה ״ללא ריבית״)2(

עד 50,000 ₪ לתקופה של עד 40 חודשים.
סכום ההלוואה ומס' התשלומים יהיו פועל יוצא של גובה המשכורות המועברות לחשבון. 
סכום זה יחושב בהתאם לממוצע המשכורות שיועברו לחשבון בשלושת החודשים שקדמו 

למועד מימוש ההטבה)3(. או

₪

₪

של  בשיעור  ריבית  נושאת  זו  הלוואה   )2( עסקי(.  )לא  משכורת  חשבון  הפותחים  בבנק,  חדשים  ללקוחות  מיועדת  ההצטרפות  הטבת   )1(
עמידה  אי   )3( ריבית.  וזיכוי  חיוב  בחודשו  חודש  מידי  יבוצע  למועדון(  הזכאות  )תבחיני  המבצע  בתבחיני  שיעמוד  ללקוח   .4.9%  + פריים 
הסכום.  במלוא  שלא  נוצלה  אם  אף  פעמית,  חד  הינה  ההטבה  לפועל.  הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור  עלולה  ההלוואה  בפירעון 
יש  ריבית  ללא  ההלוואה  מהטבת  ליהנות  מנת  על  בחשבון.  קיימת  הלוואה  של  לפירעון  המשמשת  להלוואה  מיועדים  אינם  אלה  הלוואה  תנאי 
תקופת  כל  המועדון  וזאת  לאורך  לתבחיני  השקעות  בהתאם  החזקת  תיק  או  העברת  משכורת   הבאים:  התבחינים  משני  באחד  לעמוד 
המשכורות  חודשי   3 לממוצע  בהתאם  יקבע  המענק  מתן  לחשבון.  משכורות  הועברו  בהם  חודשים   3 לאחר  יינתן  המענק   )4( ההלוואה. 
לתנאי  ובכפוף  בלבד  תומכים  במכשירים  ניתן  השירות   )5( לחשבון.  אחד  מענק  יינתן  כי  יובהר  ההטבה.  מימוש  שלפני  לחשבון  המועברות 
מלאה  בקשה  מהווה  אינו  התהליך   )6( בלבד.  ישראל  תושבי  שהינם  עסקיים(,  )לא  יחידים  ללקוחות  מיועד  השירות  ככלל,  ואישורו.  הבנק 
הבינלאומי. בבנק  חשבון  מנהלים  שאינם  ישראל  לתושבי  ניתן  השירות  בסניף.  אישית  פגישה  במהלך  ותושלם  תיבחן  ובקשתך  חשבון  לפתיחת 

או
 מתאמים פגישה לפתיחת חשבון

סרקו את הקוד לקביעת פגישה 
לפתיחת חשבון)6(

2 1
פותחים חשבון ישירות מהנייד

סרקו את הקוד להורדת
האפליקציה ולפתיחת חשבון)5(



החשבון שמעניק הטבות בנקאיות לתקופות שונות של עד 10 שנים!

אי עמידה בפירעון הלוואה ואשראי אחר עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הטבות בעו"ש

הטבות במסגרת 
משיכת יתר

הטבות בשוק ההון

הטבות בהלוואות

הטבות במט"ח

כלים דיגיטלים 
מתקדמים ועוד

HighTechחשבון  



מגוון הטבות ייחודיות 
ללקוחות  חדשים   וקיימים

הטבות בניהול חשבון עו״ש במטבע ישראלי)1(

  הפקדת מזומן
  משיכת מזומן

  הפקת ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
  העברה / הפקדה לחשבון אחר

  פדיון שיק )כולל משיכה בשיק עצמי(
  הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים, עד 20 שיקים(

  תשלום שובר
  עמלת פריטת מזומן )עד 10,000 ₪(

  משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
  חיוב בכרטיס אשראי

  הפקדת מזומן
  זיכוי חשבון באמצעות מסלקה

  העברה או הפקדה לחשבון אחר
  תשלום שובר

  שאילתת מידע בכל נושא
  הפקדת שיק - לרבות באמצעות תיבת שירות )לכל קבוצת שיקים, עד 20 שיקים(

  משיכת שיק
  חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

פטור מעמלות פעולה בערוץ ישיר

פטור מעמלות פעולה ע״י פקיד

)1( מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.

פטור מעמלות השלמה למינימום



)1( בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי אונליין )מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה( לרבות באמצעות 
האפלקציה. )2( אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. )3( ההטבה תינתן למשך 10 שנים מיום 

ההצטרפות למבצע.

5 פנקסי שיקים רגילים חינם)1( 
מידי שנה למשך 10 שנים מיום ההצטרפות למבצע.

מסגרת משיכת יתר בתנאים ייחודיים)2(
 פטור מעמלת הקצאת אשראי במטבע ישראלי

 עד פי 3 מהמשכורת או עד 150,000 ₪ )הנמוך מבינהם(

הטבות במט"ח )3(
  פטור מעמלת חליפין מט"י - מט"ח

  הטבת שער ברכישת/המרת מט"ח - 5 פרומיל

וגם

וגם




