
מיוחד לעובדי וגימלאי
התעשייה האווירית

ולבני/בנות משפחותיהם*

חשבון הטבות מיוחד !
פותחים חשבון משכורת באוצר החייל,

ונהנים ממגוון רחב של הטבות!

בנק אוצר החייל מעניק לכם

עובדי וגימלאי התעשייה האווירית )כולל אלת״א( המעבירים משכורת מהארגון/גמלה בסך 5,000 ₪ ומעלה.  *
בני משפחה מדרגה ראשונה - בני/בנות זוג, הורים, אחים וילדים של עובדי/גימלאי התעשייה האווירית ואלת״א.  *

מתן ההטבות לבני משפחה מדרגה ראשונה מותנה בניהול חשבון משכורת של העובד/גימלאי וכן בהעברת משכורת   *
בסך 5,000 ₪ ומעלה של בן המשפחה לבנק.



* חבילת ההצטרפות מיועדת ללקוחות חדשים בלבד !

״החשבון הירוק״
חשבון מתקדם שחוסך לך זמן ומחזיר לך כסף!

מסלול הטבות ללקוחות חדשים וללקוחות קיימים שיבחרו להצטרף אליו

# ההטבות מיועדות לפותחי חשבון משכורת חדש בבנק אוצר החייל וקבלתן מותנת בהעברת משכורת ו/או קצבה קבועה ישירות לחשבון )באמצעות מס"ב( 
הענקת ההטבות   # בגובה 5,000 ₪ נטו ומעלה ליחיד לאורך כל התקופה )בני משפחה - מותנה בהעברת המשכורת של בן המשפחה ושל העובד/גימלאי( 
בכפוף להחלטת מנהל/ת הסניף # אין התחייבות כלשהי למתן הלוואות/אשראי ו/או ההטבות # ההטבות יינתנו ללקוחות שיעמדו בתנאי המבצע # מתן אשראי 
והלוואת הצטרפות מותנה בכושר ההחזר של הלווה, טיב הערבים, טיב הביטחונות ושיקול דעת הבנק # אי-עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית 
פיגורים והליכי הוצאה לפועל # אין כפל מבצעים/הטבות # פרט להטבות לעיל, יחול תעריפון הבנק כפי שיהיה בכל עת # ההטבות: 5 פנקסי שיקים חינם ופטור 
תינתנה בעת ביצוע הפעולה ע"י הבנקאי בסניף # הבנק רשאי להפסיק או לשנות את ההטבות בכל עת # כל האמור לעיל כפוף לנהלי הבנק # ט.ל.ח 09/2017.

עובדים, גימלאים ובני משפחה - פותחים חשבון משכורת חדש בסניף,  מצטרפים לשירות 
"אוצר באינטרנט" ולדואר ״און ליין״ ולאחר מכן מצטרפים ל"חשבון הירוק" ונהנים מחבילת הצטרפות מיוחדת*:

הלוואת התארגנות בריבית אטרקטיבית
בהתאם לגובה המשכורת נטו המועברת לבנק 

ולא יותר מ- 10 משכורות נטו )סכום ההלוואה המירבי לא יעלה על 150,000 ₪(
לתקופה של עד 10 שנים

5 פנקסי שיקים חינם

תוקף מימוש הלוואת התארגנות עד 31/12/2017.  

)2 פנקסים לאחר כניסת המשכורת הראשונה ועוד 3 פנקסים בהתאם לבקשת הלקוח(

"החשבון הירוק", מעניק הטבות נוספות ללקוחות שיבצעו 
פעולות באינטרנט או באפליקציה

)מיועד הן ללקוחות חדשים והן לקיימים(

הטבות ״החשבון הירוק” תיכנסנה לתוקף החל מ-1 לחודש העוקב 
למועד ההצטרפות וכל עוד החשבון משויך להסדר ״החשבון הירוק”.

פטור מעמלת ערוץ ישיר ועמלת מינימום בחשבון עו“ש )במט“י(

)sms פטור מעמלת שירות “אוצר בסלולר“ )בגין שירותי

50% הנחה בהזמנת פנקסי שיקים

מגוון הנחות בעת ביצוע פעולות באינטרנט במט"ח ובני״ע

בנוסף, נהנים מהחזר בגובה 20% על עמלות נבחרות ששולמו 
בגין פעילות בניירות ערך ומטבע חוץ. ההחזר יינתן בסוף כל שנה 

קלנדרית עבור התקופה בה השתייך הלקוח להסדר.

פרטים בסניפים

הערוצים הישירים העומדים לרשותכם:

“אוצר בסלולר“ – עדכונים 
שוטפים בסלולר

אתר אוצר החייל
www.online.bankotsar.co.il

אפליקציית אוצר החייל 
בסמארטפון

סניפומטיםדואר ״און ליין״ מכונות אוטומטיות 
להפקדת שיקים ומזומן

במקרה של ביטול שיוך החשבון להסדר "החשבון הירוק" מכל סיבה שהיא, הלקוח 
לא יהיה זכאי לקבלת החזר גם לגבי התקופה בה החשבון היה משויך להסדר. 
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הפקדת שיקים/מזומן בשקלים במכונות להפקדה עצמית. 	 
הפקדת שיקים בסלולר ללא צורך להגיע לסניף.	 
משיכת מזומן בסניפומט בשקלים, באירו ובדולר ארה“ב. 	 
העברות בש“ח )למעט העברות זה“ב( באינטרנט/באפליקציה.	 
ביצוע תשלום שובר באינטרנט או באמצעות תיבת שירות.	 
הזמנת פנקסי שיקים באינטרנט.	 
קנייה, מכירה וכתיבה של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב, כולל מניות, קרנות נאמנות, אגרות חוב, 	 

אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף, לרבות ביטול או שינוי של הפעולות האמורות.
קנייה ומכירה של ניירות ערך בחו״ל כולל מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ואופציות, לרבות ביטול או שינוי של 	 

הפעולות האמורות.
רכישה/המרה של מט“ח כנגד מט“י באינטרנט.	 
העברות מט“ח באינטרנט/באפליקציה.	 
הפקת תדפיסים בעמדה לשירות עצמי.	 
הפקדה לפיקדונות ותוכניות חסכון באינטרנט/באפליקציה.	 

אילו פעולות אפשר לבצע בערוצים הישירים?

לקוחות קיימים המעוניינים להצטרף ל"חשבון הירוק"
יצטרכו לבצע את הפעולות הבאות: 

ההצטרפות ל"חשבון הירוק" תבוצע בסניף או ישירות באמצעות שירות "אוצר באינטרנט". לפחות אחד מבעלי החשבון צריך להיות מנוי ל"אוצר באינטרנט" ברמת שירות שלישית ומעלה. "החשבון הירוק" 
מיועד ללקוחות פרטיים בלבד. הסדר ״החשבון הירוק״ אינו יכול להיות משולב עם מועדוני הטבות. כמו כן, הסדר זה מבטל הנחות אישיות בחשבון. אין התחייבות למתן תנאי ההסדר. ההטבות תיכנסנה 
לתוקף החל מה-1 לחודש העוקב שלאחר חודש ההצטרפות. ההטבות תהיינה בתוקף כל עוד החשבון משוייך להסדר ״החשבון הירוק״. הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום 
הקבועות לאותה עמלה בתעריפון והן תגבנה במלואן )ללא הטבה( אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה 
ניתנה הטבה,  הן תגבנה במלואן )ללא הטבה(. בנוסף בגין כל פעולה שלא תבוצע באמצעות הערוצים הישירים, תיגבה עמלה כמפורט בתעריפון הבנק. ההחזר לא יחול על הוצאות נוספות )עמלות 
ברוקר וכד’( וישולם בניכוי מס במקור, אם יחול. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירות. השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק. 

לא ניתן ליהנות מכפל הטבות – הטבות הניתנות במסגרת מבצעים ומועדונים אחרים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות המוצע או להפסיקו בכל עת. ט.ל.ח 09/2017

לקוחות קיימים שאינם מנויים
על "אוצר באינטרנט" ודואר ״און ליין״

לקוחות קיימים המנויים
על "אוצר באינטרנט" ודואר ״און ליין״

 מגיעים לסניף ומצטרפים לשרות "אוצר באינטרנט"
ולדואר ״און ליין״ ולאחר מכן  מצטרפים ל"חשבון הירוק".

 מצטרפים ל"חשבון הירוק" באמצעות
שירות "אוצר באינטרנט " ללא צורך להגיע לסניף.

הטבות נוספות

שיעור ריבית הפריים )P( נכון לתאריך 1.9.2017 - 1.6% נומינלית שנתית.  #
מימוש ההטבות בהלוואות לעיל עד לתאריך 31.12.2017 וכנגד הפנייה מהארגון.  #

אופן התשלום: באמצעות ניכוי מתלוש השכר.  #
עמלת טיפול באשראי ובביטחונות: 50% הנחה מתעריפון הבנק.  #
נכון ל- 1.9.2017 הלוואות עד 100,000 ש״ח פטורות מעמלה זו.  

מנהל  דעת  ושיקול  הביטחונות  טיב  הערבים,  טיב  הלווה,  של  ההחזר  בכושר  מותנה  ההלוואות  ביצוע   #

הסניף.
אי-עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  #

אין התחייבות למתן אשראי.  #

מתן הלוואה כאמור לעיל יתאפשר אחת ל-365 ימים בלבד, בין אם ההלוואה מבוקשת במלוא הסכום או   #

חלקו.

ההלוואות מיועדות לכל העובדים

עד 84 חודש

עד 120 חודש

עד 144 חודש

P - 0.25% ריבית משתנה

P + 0.75% ריבית משתנה

P + 2.75% ריבית משתנה

עד
₪ 85,000

סכום

P ריבית משתנה

P + 1.5% ריבית משתנה

-

ריבית נומינלית שנתית,
לכל העובדים

ריבית נומינלית שנתית,
למעבירי משכורת לבנק

חדשים וקיימים
תקופה

הלוואה לכל מטרה
בהפניית קופת תגמולים לעובדי התעשייה האווירית, רמת״א ואלת״א

מסגרת משיכת יתר בגובה של עד 3 משכורות נטו המועברות לחשבון 
הבנק על פי 3 החודשים האחרונים.

מסגרת אשראי

בטחונות: שעבוד הרכב ופוליסת ביטוח מקיף לטובת הבנק, כולל סעיף 30 יום,   #

או לחילופין בטחונות אחרים לשיקול דעת הבנק.  
ביצוע ההלוואות מותנה בכושר ההחזר, טיב הערבים טיב הבטחונות ושיקול דעת מנהל   #

הסניף.
ההלוואה מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד.  #

עמלות: בהתאם לתעריפון הבנק.  #
אין התחייבות למתן אשראי.  #

אי-עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  #

סכום המסגרת והבטחונות על פי שיקול דעת מנהל הסניף.
לצורך קביעת גובה המסגרת יש להביא תלושי משכורת של 3 החודשים האחרונים.

הלוואה בסכום של עד
₪ 150,000

בריבית פריים בלבד
לתקופה של עד 60 חודשים
תשלום קרן וריבית כל חודש

הלוואה לרכישת רכב חדש!
ההלוואה מיועדת לעובדים, גימלאים ולבני משפחה מדרגה ראשונה

מעבירי משכורת לבנק )קיימים וחדשים(



הפקדת שיקים/מזומן בשקלים במכונות להפקדה עצמית. 	 
הפקדת שיקים בסלולר ללא צורך להגיע לסניף.	 
משיכת מזומן בסניפומט בשקלים, באירו ובדולר ארה“ב. 	 
העברות בש“ח )למעט העברות זה“ב( באינטרנט/באפליקציה.	 
ביצוע תשלום שובר באינטרנט או באמצעות תיבת שירות.	 
הזמנת פנקסי שיקים באינטרנט.	 
קנייה, מכירה וכתיבה של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב, כולל מניות, קרנות נאמנות, אגרות חוב, 	 

אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף, לרבות ביטול או שינוי של הפעולות האמורות.
קנייה ומכירה של ניירות ערך בחו״ל כולל מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ואופציות, לרבות ביטול או שינוי של 	 

הפעולות האמורות.
רכישה/המרה של מט“ח כנגד מט“י באינטרנט.	 
העברות מט“ח באינטרנט/באפליקציה.	 
הפקת תדפיסים בעמדה לשירות עצמי.	 
הפקדה לפיקדונות ותוכניות חסכון באינטרנט/באפליקציה.	 

אילו פעולות אפשר לבצע בערוצים הישירים?

לקוחות קיימים המעוניינים להצטרף ל"חשבון הירוק"
יצטרכו לבצע את הפעולות הבאות: 

ההצטרפות ל"חשבון הירוק" תבוצע בסניף או ישירות באמצעות שירות "אוצר באינטרנט". לפחות אחד מבעלי החשבון צריך להיות מנוי ל"אוצר באינטרנט" ברמת שירות שלישית ומעלה. "החשבון הירוק" 
מיועד ללקוחות פרטיים בלבד. הסדר ״החשבון הירוק״ אינו יכול להיות משולב עם מועדוני הטבות. כמו כן, הסדר זה מבטל הנחות אישיות בחשבון. אין התחייבות למתן תנאי ההסדר. ההטבות תיכנסנה 
לתוקף החל מה-1 לחודש העוקב שלאחר חודש ההצטרפות. ההטבות תהיינה בתוקף כל עוד החשבון משוייך להסדר ״החשבון הירוק״. הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום 
הקבועות לאותה עמלה בתעריפון והן תגבנה במלואן )ללא הטבה( אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה 
ניתנה הטבה,  הן תגבנה במלואן )ללא הטבה(. בנוסף בגין כל פעולה שלא תבוצע באמצעות הערוצים הישירים, תיגבה עמלה כמפורט בתעריפון הבנק. ההחזר לא יחול על הוצאות נוספות )עמלות 
ברוקר וכד’( וישולם בניכוי מס במקור, אם יחול. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירות. השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק. 

לא ניתן ליהנות מכפל הטבות – הטבות הניתנות במסגרת מבצעים ומועדונים אחרים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות המוצע או להפסיקו בכל עת. ט.ל.ח 09/2017

לקוחות קיימים שאינם מנויים
על "אוצר באינטרנט" ודואר ״און ליין״

לקוחות קיימים המנויים
על "אוצר באינטרנט" ודואר ״און ליין״

 מגיעים לסניף ומצטרפים לשרות "אוצר באינטרנט"
ולדואר ״און ליין״ ולאחר מכן  מצטרפים ל"חשבון הירוק".

 מצטרפים ל"חשבון הירוק" באמצעות
שירות "אוצר באינטרנט " ללא צורך להגיע לסניף.

הטבות נוספות

שיעור ריבית הפריים )P( נכון לתאריך 1.9.2017 - 1.6% נומינלית שנתית.  #
מימוש ההטבות בהלוואות לעיל עד לתאריך 31.12.2017 וכנגד הפנייה מהארגון.  #

אופן התשלום: באמצעות ניכוי מתלוש השכר.  #
עמלת טיפול באשראי ובביטחונות: 50% הנחה מתעריפון הבנק.  #
נכון ל- 1.9.2017 הלוואות עד 100,000 ש״ח פטורות מעמלה זו.  

מנהל  דעת  ושיקול  הביטחונות  טיב  הערבים,  טיב  הלווה,  של  ההחזר  בכושר  מותנה  ההלוואות  ביצוע   #

הסניף.
אי-עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  #

אין התחייבות למתן אשראי.  #

מתן הלוואה כאמור לעיל יתאפשר אחת ל-365 ימים בלבד, בין אם ההלוואה מבוקשת במלוא הסכום או   #

חלקו.

ההלוואות מיועדות לכל העובדים

עד 84 חודש

עד 120 חודש

עד 144 חודש

P - 0.25% ריבית משתנה

P + 0.75% ריבית משתנה

P + 2.75% ריבית משתנה

עד
₪ 85,000

סכום

P ריבית משתנה

P + 1.5% ריבית משתנה

-

ריבית נומינלית שנתית,
לכל העובדים

ריבית נומינלית שנתית,
למעבירי משכורת לבנק

חדשים וקיימים
תקופה

הלוואה לכל מטרה
בהפניית קופת תגמולים לעובדי התעשייה האווירית, רמת״א ואלת״א

מסגרת משיכת יתר בגובה של עד 3 משכורות נטו המועברות לחשבון 
הבנק על פי 3 החודשים האחרונים.

מסגרת אשראי

בטחונות: שעבוד הרכב ופוליסת ביטוח מקיף לטובת הבנק, כולל סעיף 30 יום,   #

או לחילופין בטחונות אחרים לשיקול דעת הבנק.  
ביצוע ההלוואות מותנה בכושר ההחזר, טיב הערבים טיב הבטחונות ושיקול דעת מנהל   #

הסניף.
ההלוואה מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד.  #

עמלות: בהתאם לתעריפון הבנק.  #
אין התחייבות למתן אשראי.  #

אי-עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  #

סכום המסגרת והבטחונות על פי שיקול דעת מנהל הסניף.
לצורך קביעת גובה המסגרת יש להביא תלושי משכורת של 3 החודשים האחרונים.

הלוואה בסכום של עד
₪ 150,000

בריבית פריים בלבד
לתקופה של עד 60 חודשים
תשלום קרן וריבית כל חודש

הלוואה לרכישת רכב חדש!
ההלוואה מיועדת לעובדים, גימלאים ולבני משפחה מדרגה ראשונה

מעבירי משכורת לבנק )קיימים וחדשים(

הטבות נוספות

שיעור ריבית הפריים )P( נכון לתאריך 1.9.2017 - 1.6% נומינלית שנתית.  #
מימוש ההטבות בהלוואות לעיל עד לתאריך 31.12.2017 וכנגד הפנייה מהארגון.  #

אופן התשלום: באמצעות ניכוי מתלוש השכר.  #
עמלת טיפול באשראי ובביטחונות: 50% הנחה מתעריפון הבנק.  #
נכון ל- 1.9.2017 הלוואות עד 100,000 ש״ח פטורות מעמלה זו.  

מנהל  דעת  ושיקול  הביטחונות  טיב  הערבים,  טיב  הלווה,  של  ההחזר  בכושר  מותנה  ההלוואות  ביצוע   #

הסניף.
אי-עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  #

אין התחייבות למתן אשראי.  #

מתן הלוואה כאמור לעיל יתאפשר אחת ל-365 ימים בלבד, בין אם ההלוואה מבוקשת במלוא הסכום או   #

חלקו.

ההלוואות מיועדות לכל העובדים

עד 84 חודש

עד 120 חודש

עד 144 חודש

P - 0.25% ריבית משתנה

P + 0.75% ריבית משתנה

P + 2.75% ריבית משתנה

עד
₪ 85,000

סכום

P ריבית משתנה

P + 1.5% ריבית משתנה

-

ריבית נומינלית שנתית,
לכל העובדים

ריבית נומינלית שנתית,
למעבירי משכורת לבנק

חדשים וקיימים
תקופה

הלוואה לכל מטרה
בהפניית קופת תגמולים לעובדי התעשייה האווירית, רמת״א ואלת״א

מסגרת משיכת יתר בגובה של עד 3 משכורות נטו המועברות לחשבון 
הבנק על פי 3 החודשים האחרונים.

מסגרת אשראי

בטחונות: שעבוד הרכב ופוליסת ביטוח מקיף לטובת הבנק, כולל סעיף 30 יום,   #

או לחילופין בטחונות אחרים לשיקול דעת הבנק.  
ביצוע ההלוואות מותנה בכושר ההחזר, טיב הערבים טיב הבטחונות ושיקול דעת מנהל   #

הסניף.
ההלוואה מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד.  #

עמלות: בהתאם לתעריפון הבנק.  #
אין התחייבות למתן אשראי.  #

אי-עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  #

סכום המסגרת והבטחונות על פי שיקול דעת מנהל הסניף.
לצורך קביעת גובה המסגרת יש להביא תלושי משכורת של 3 החודשים האחרונים.

הלוואה בסכום של עד
₪ 150,000

בריבית פריים בלבד
לתקופה של עד 60 חודשים
תשלום קרן וריבית כל חודש

הלוואה לרכישת רכב חדש!
ההלוואה מיועדת לעובדים, גימלאים ולבני משפחה מדרגה ראשונה

מעבירי משכורת לבנק )קיימים וחדשים(



לבעלי תיק ני"ע בסך 150,000 ש"ח עד 300,000 ש"ח  #

0.225%  עמלת קניה/מכירה של ני"ע בבורסה בת"א )בכפוף למינימום(  
0.332% עמלת קניה/מכירה של ני"ע בבורסה בחו"ל )בכפוף למינימום(   

0.078% עמלת דמי ניהול פיקדון ני"ע לרבעון  
עמלת קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף - 7 ₪ לאופציה.  

לבעלי תיק ני״ע בסך 300,000 ש״ח עד 600,000 ש״ח  #

0.187% עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בת״א )בכפוף למינימום(  
0.285% עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בחו״ל )בכפוף למינימום(  

0.0585% עמלת דמי ניהול פיקדון ני״ע לרבעון  
עמלת קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף - 6 ₪ לאופציה.  

לבעלי תיק ני״ע מעל 600,000 ש״ח  #

0.15%  עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בת״א )בכפוף למינימום(  
0.19% עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בחו״ל )בכפוף למינימום(  

0.039% עמלת דמי ניהול פיקדון ני״ע לרבעון  
עמלת קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף - 5 ₪ לאופציה.  

לבעלי תיק ני״ע בסך 1,000,000 ש״ח ומעלה יינתן פטור מדמי ניהול פקדון ני״ע.  #

העמלות בניירות ערך זרים לא כוללות עמלת ברוקר.  *

לקוח חדש: שיעור ההטבה יקבע על פי שיערוך תיק ני״ע ביום העברתו לבנק.  -
לקוח קיים: שיעור ההטבה יקבע בעת הצטרפותו להסכם שנחתם או חודש עם   -

מקום עבודתו.

הטבות בהשקעות
ללקוחות שאינם משוייכים למסלול ״החשבון הירוק״ 

תוקף הצעה זו עד 31/12/2017. לקוחות שהצטרפו להסדר יוכלו ליהנות מתנאי ניהול חשבון העו״ש  עד לתאריך 31/12/2019 ובכפוף לעמידה בתנאי הסף. בנק אוצר החייל יעניק הטבות 
לעובדי החברה, אך ורק על פי הצעה זו וכל הצעה קודמת מבוטלת. על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כעובד החברה באחד מסניפי בנק אוצר החייל 
ולהציג תלוש משכורת אחרון / תעודת עובד. בכל פנייה לבנק יש לדרוש מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת ההטבה. האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר 
הצעת הטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על החברה. כל האמור לעיל כפוף לנוהלי הבנק ולשינויים בתעריפון הבנק, הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת. לא ניתן ליהנות מכפל 

הטבות. לקוח הבוחר בהטבות המוענקות לעובדי החברה, לא יוכל ליהנות מהטבות הניתנות במסגרת מבצעים ומועדונים אחרים בבנק. ט.ל.ח 09/2017.

ובנוסף תוכלו ליהנות מ:

אוצר פנסיה

הנך מוזמן לקבוע פגישת ייעוץ אישית ללא עלות מצידך, עם יועץ פנסיוני 
אישי של בנק אוצר החייל.

הייעוץ הפנסיוני מיועד גם ללקוחות
הבנק וגם ללקוחות בנקים אחרים!

הייעוץ הינו אוביקטיבי ומותנה בחתימה על
מסמכי ייעוץ פנסיוני

פרטים בסניפי הבנק.

אוצר ישיר

מוקד טלפוני מאויש 3390*

אוצר באינטרנט
לגלוש כל הדרך אל הבנק

www.online.bankotsar.co.il

בלעדי לילדי לקוחות אוצר החייל
לצעירים בגילאי 14-21

חשבון ללא עמלות עו”ש מרכזיות*
עד גיל 28!

עמלות פעולה ע"י פקיד, ערוץ ישיר והשלמה למינימום  *
בעו״ש שקלים  

"התחלה טובה"

בנקאות ישירה

אליהו טל
מנהל סניף תעשייה אווירית

בנק אוצר החייל

בברכה,

ריביות אטרקטיביות במשכנתאות והנחה בעמלת 
פתיחת תיק.

הלוואות משכנתא של הבנק הבינלאומי ניתנות 
באמצעות דלפקיו בבנק אוצר החייל

אוצר משכנתא

קונים בית?
כאן תרגישו בבית 
לקחת משכנתא!

פרטים ב”אוצר משכנתא” בטלפון 1-700-700-185



לבעלי תיק ני"ע בסך 150,000 ש"ח עד 300,000 ש"ח  #

0.225%  עמלת קניה/מכירה של ני"ע בבורסה בת"א )בכפוף למינימום(  
0.332% עמלת קניה/מכירה של ני"ע בבורסה בחו"ל )בכפוף למינימום(   

0.078% עמלת דמי ניהול פיקדון ני"ע לרבעון  
עמלת קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף - 7 ₪ לאופציה.  

לבעלי תיק ני״ע בסך 300,000 ש״ח עד 600,000 ש״ח  #

0.187% עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בת״א )בכפוף למינימום(  
0.285% עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בחו״ל )בכפוף למינימום(  

0.0585% עמלת דמי ניהול פיקדון ני״ע לרבעון  
עמלת קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף - 6 ₪ לאופציה.  

לבעלי תיק ני״ע מעל 600,000 ש״ח  #

0.15%  עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בת״א )בכפוף למינימום(  
0.19% עמלת קניה/מכירה של ני״ע בבורסה בחו״ל )בכפוף למינימום(  

0.039% עמלת דמי ניהול פיקדון ני״ע לרבעון  
עמלת קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף - 5 ₪ לאופציה.  

לבעלי תיק ני״ע בסך 1,000,000 ש״ח ומעלה יינתן פטור מדמי ניהול פקדון ני״ע.  #

העמלות בניירות ערך זרים לא כוללות עמלת ברוקר.  *

לקוח חדש: שיעור ההטבה יקבע על פי שיערוך תיק ני״ע ביום העברתו לבנק.  -
לקוח קיים: שיעור ההטבה יקבע בעת הצטרפותו להסכם שנחתם או חודש עם   -

מקום עבודתו.

הטבות בהשקעות
ללקוחות שאינם משוייכים למסלול ״החשבון הירוק״ 

תוקף הצעה זו עד 31/12/2017. לקוחות שהצטרפו להסדר יוכלו ליהנות מתנאי ניהול חשבון העו״ש  עד לתאריך 31/12/2019 ובכפוף לעמידה בתנאי הסף. בנק אוצר החייל יעניק הטבות 
לעובדי החברה, אך ורק על פי הצעה זו וכל הצעה קודמת מבוטלת. על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כעובד החברה באחד מסניפי בנק אוצר החייל 
ולהציג תלוש משכורת אחרון / תעודת עובד. בכל פנייה לבנק יש לדרוש מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת ההטבה. האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר 
הצעת הטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על החברה. כל האמור לעיל כפוף לנוהלי הבנק ולשינויים בתעריפון הבנק, הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת. לא ניתן ליהנות מכפל 

הטבות. לקוח הבוחר בהטבות המוענקות לעובדי החברה, לא יוכל ליהנות מהטבות הניתנות במסגרת מבצעים ומועדונים אחרים בבנק. ט.ל.ח 09/2017.

ובנוסף תוכלו ליהנות מ:

אוצר פנסיה

הנך מוזמן לקבוע פגישת ייעוץ אישית ללא עלות מצידך, עם יועץ פנסיוני 
אישי של בנק אוצר החייל.

הייעוץ הפנסיוני מיועד גם ללקוחות
הבנק וגם ללקוחות בנקים אחרים!

הייעוץ הינו אוביקטיבי ומותנה בחתימה על
מסמכי ייעוץ פנסיוני

פרטים בסניפי הבנק.

אוצר ישיר

מוקד טלפוני מאויש 3390*

אוצר באינטרנט
לגלוש כל הדרך אל הבנק

www.online.bankotsar.co.il

בלעדי לילדי לקוחות אוצר החייל
לצעירים בגילאי 14-21

חשבון ללא עמלות עו”ש מרכזיות*
עד גיל 28!

עמלות פעולה ע"י פקיד, ערוץ ישיר והשלמה למינימום  *
בעו״ש שקלים  

"התחלה טובה"

בנקאות ישירה

אליהו טל
מנהל סניף תעשייה אווירית

בנק אוצר החייל

בברכה,

ריביות אטרקטיביות במשכנתאות והנחה בעמלת 
פתיחת תיק.

הלוואות משכנתא של הבנק הבינלאומי ניתנות 
באמצעות דלפקיו בבנק אוצר החייל

אוצר משכנתא

קונים בית?
כאן תרגישו בבית 
לקחת משכנתא!

פרטים ב”אוצר משכנתא” בטלפון 1-700-700-185



היכנסו לסניף תעשייה אווירית של בנק אוצר החייל והביאו איתכם:

	 תעודת זהות )כולל ספח(
	 דף חשבון מ-3 החודשים האחרונים

	 "ת.ז בנקאית" מהבנק הקודם
	 3 תלושי משכורת עדכניים

ואנו נעשה את המירב עבורכם )סיוע בהעברת הוראות קבע ועוד(.

כיצד מצטרפים?

גם כשהסניף סגור הבנק פתוח! 
אוצר ישיר - מוקד טלפוני מאויש

להורדת 
האפליקציה 

של אוצר החייל 
סירקו את הקוד

אוצר באינטרנט
www.online.bankotsar.co.il

סניף תעשייה אווירית

מפעלי התעש״א, לוד | טלפון: 03-9778200

לירון טל 03-9778204
אליס וסטפריד 03-9778210

יעל רון 03-9778209

לפרטים נוספים


