
כלי השקעה דיגיטליים מתקדמים מבית היוצר של 
הבנק הבינלאומי הבנק המוביל בשוק ההון)1(!

)2(Second Opinion
בבינלאומי תוכלו לקבל ללא עלות וללא התחייבות חוות דעת נוספת לגבי תיק ההשקעות שלכם, שאינו 
מוחזק בבנק, וזאת במסגרת ייעוץ מקצועי שיוענק לכם על ידי יועצי ההשקעות המומחים המחכים לכם 

בסניפי הבנק ובמרכזי הייעוץ.

קורסים מקוונים בתחום שוק ההון, ביניהם: יסודות המסחר העצמאי, שיטת 
הניתוח הטכני, פסיכולוגיה בשוק ההון, תפקיד המניות בתיק, סקטורים, אפשרויות 

השקעה, חשיפה גיאוגרפית, תמהיל השקעות נכון, שיטת הרצפים ועוד)5(.

SmarTrade מערכת
מערכת חכמה וראשונה מסוגה בארץ, המאפשרת 
ללקוח בניית אסטרטגיות מסחר בשוק ההון וקבלת 
התראות ישירות לנייד, המסייעות לקבל החלטות 

בזמן אמת. 

)3( advise.me שירות
לך  המאפשר  דרך  פורץ  השקעות  ייעוץ  שירות 
ליהנות מקבלת המלצות מותאמות לתיק ההשקעות 
ממסך  בקלות  פעולות  ומביצוע  לנייד  ישירות  שלך 

ההמלצה באפליקציה.
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)3,4( מידע פרימיום
כלי חדשני המציג ניתוח והמלצות אנליסטים, בעלי עניין  וסנטימנט חדשות בגין ניירות ערך זרים ועוד.

אין  בבנק.  הנהוגים  להסדרים  וכן  הבנק  במסמכי  המפורטים  המלאים  לתנאים  כפוף  השירותים  מתן   )1(
לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים 
ובקיום  השקעות  ייעוץ  הסכם  על  בחתימה  מותנה   second opinion שירות   )2( עת.  בכל  להפסיקם  או 
תיק השקעות של 150,000 ₪ לפחות. )3( השירותים מותנים בקיום חשבון ניירות ערך בבנק ובהצטרפות 
ובכפוף  המתאימה,  השירות  ברמת  הבנק,  לאפליקציית  המנויים  ללקוחות  יינתנו  השירותים  לשירותים. 
לעמידה בקריטריונים הנהוגים בבנק, כפי שיהיו מעת לעת. שירות advise me יינתן בכפוף לחתימה על 
וההמלצות תישלחנה  ליום העסקים שלאחר מועד ההצטרפות  ייעוץ. הפעלת השירות תבוצע עד  הסכם 
שבאתר  בחומרים  לראות  אין   )5( השקעות.  ייעוץ  אינו  פרימיום  מידע   )4( הבנק.  דעת  לשיקול  בהתאם 
הקורס משום הסכמה או התחייבות או המלצה למתן שירותי ייעוץ השקעות. השירותים כפופים לחתימה על 
ההסכמים המקובלים בבנק. המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות 
השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. הדוגמאות המופיעות 

בקורס הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן.
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