משקיעים במהנדסים
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מהנדסים,

משתלם לכם לפתוח חשבון בבינלאומי

בנוסף,
מענק על סך
₪

1,200

מצטרפים למבצע היי טק האטרקטיבי והמועדף ונהנים ממגוון רחב של הטבות
ושירותים שיסייעו לניהול יעיל של חשבונכם ויחסכו לכם זמן וכסף.

מגיעות לכם הטבות ייחודיות מהרגע הראשון

מהנדסים,
כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים ,חשוב לנו להשקיע קודם כל בכם.
לכן יצרנו במיוחד בשבילכם מעטפת שירות אטרקטיבית ,המותאמת לצורכיכם באופן אישי.
הבינלאומי מתחייב להעניק לכם שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ומגוון רחב
של הטבות.

הטבות גיוס ללקוחות חדשים
פטור ל 3-שנים מתשלום עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בעו"ש מטבע
()1
ישראלי (לרבות עמלת מינימום חודשית בעו"ש מטבע ישראלי).
וגם מסגרת משיכת יתר ללא ריבית בגובה המשכורת עד לסכום של
 ₪ 10,000לתקופה של שנה.

ובנוסף מענק הצטרפות בסך 1,200ש"ח בפתיחת חשבון חדש

()2

( )1מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש )2( .המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי
(לא עיסקי) .הזכאות הינה למענק אחד גם אם  2בעלי החשבון מהנדסים.

תחדשי םוקיימים
הטבות מועדפות למהנדסים לקוחו 

מסגרת אשראי עד פי  3מהמשכורת

()1

מסגרת אשראי של עד פי  3מהמשכורת או עד ( ₪ 45,000הנמוך מביניהם) בריבית של  P +1.5%לשנה.

פנקסי שיקים חינם!

()2

 5פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך תקופת המבצע.

כרטיס אשראי
מגוון כרטיסי אשראי המעניקים שלל הטבות והנחות בבית עסק שונים בארץ ובעולם (.)3

ם מיוחדים
ת מ ט" ח בתנאי 
פעילו 
 פטו רמעמלתחליפין.
פטורמהעברותמט"ח לחו"ל ומחו"ל.
הטבה בהפרשישעריהמר ה 5 -פרומי ל.
( )1ללקוחות חדשים מתייחס לשנה השנייה והשלישית של המבצע )2( .בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות אתר הבינלאומי
( on-lineמותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה )3( .ההטבות ,הינן באחריות חברת כרטיסי האשראי,
וכפופות לתנאי המועדון של החברה המתפרסמים באתר החברה.

משקיעים בהגשמת החלומות שלכם
הלוואות בתנאים מועדפים
הלוואה לרכישת רכב פרטי

()1

אשראי לרכישת רכב בתנאים מועדפים.
•סכום ההלוואה :עד  100%משווי הרכב או עד  - ₪ 150,000הנמוך מביניהם.
•תקופת ההחזר :עד  60חודשים ,בתשלומי קרן וריבית שוטפים.
•שיעור הריבית :החל מ P+0.2%-לשנה.

הלוואה לחופשה ולכל מטרה
הלוואה למגוון מטרות בריבית אטרקטיבית במיוח .ד
•סכום ההלוואה :עד  ₪ 150,000או עד  5משכורות – הנמוך מביניהם.
תקופת ההחזר

שיעור הריבית
למעבירי משכורת

שיעור הריבית
לאחרים

עד  24חודשים

P+0.25%

P+1.75%

 25-48חודשים

P+0.75%

P+2.75%

 49-72חודשים

P+1.50%

P+3.25%

 73-120חודשים

P+2%

%P+4

 121-144חודשים

P+2.25%

P+4.5%

אנו מזמינים אתכם לפנות לסניפינו לקבלת מידע מלא
על כל ההלוואות העומדות לרשותכם!
()1הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס .כמו כן ,על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד לטובת הבנק.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חולמים על בית? בבינלאומי ידאגו להגשים לכם את החלום

בבינלאומי תוכל
לקבל עד  3,000ש"ח
החזר על התשלום
הראשון של
המשכנתא

משכנתא
שמתאימה
בדיוקלכם

משקיעים בכם כדי שתרגישו בבית
לקיחת משכנתא היא צעד רציני והחלטה כלכלית משמעותית בחיים .יועצי המשכנתאות
המנוסים שלנו ישמחו לייעץ לכם וללוות אתכם בתהליך אישי ,מהיר ונוח.
כדי להקל עליכם בתהליך ,אנו מעניקים ללוקחי משכנתא מספר הטבות אטרקטיביות:
התשלום הראשון עלינו  -בלעדי בבינלאומי ,החזר תשלום ראשון ע“ח הבנק עד .₪3,000
שירות “משכנתא עד אליך“ לטיפול קל ונוח ברישום הביטחונות.

פעילות בני"ע ושירותי ייעוץ אטרקטיביים
הטבת הצטרפות אוטומטית
הטבות במגוון עמלות ני"ע ,בתעריפים משתלמים במיוחד
פירוט העמלה

גובה העמלה

קנייה/מכירה ני"ע ישראלים

0.18%

קנייה/מכירה בחו"ל ()1

0.22%

קנייה/מכירה מק"מ

0.05%

דנ"פ ני"ע בארץ ובחו"ל

 0.1%לרבעון

אי ביצוע

פטור

הזמנה בהנפקה

פטור

הטבה חלופית – “הכל כלול!"
חדשני ובלעדי לבנק הבינלאומי ,אפשרות לשירות “הכל כלול" בעלות של  0.195%לרבעון
בלבד בפעילות בני"ע ישראליים (כולל עמלות קנייה/מכירה ,דמי משמרת ועמלות מינימום).

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

( )1בני"ע זרים תתווסף עמלת סוכן בחו"ל עפ"י החיוב בפועל.
( )2שירות  second opinionמותנה בקיום תיק השקעות של  250,000ש"ח לפחות .תיק השקעות ,לעניין זה ,כולל ניירות ערך
הנסחרים בארץ ובחו"ל למעט נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות.

פעילות בני"ע ושירותי ייעוץ אטרקטיביים

תכנית הטבה פלוס  -קיזוז יתרות הזכות מיתרות החובה בחשבון
אצלנו בבינלאומי ,תוכלו ליהנות מהקטנה משמעותית בתשלומי הריבית על יתרות החובה ,באמצעות
קיזוז יתרות זכות המוחזקות במהלך החודש מיתרות החובה .בכך ,תנהלו באופן חכם וחסכוני יותר את
חשבון העו"ש שלכם.
()1
השירות מוחל באופן אוטומטי ואינו כרוך בתשלום עמלה כלשהי לבנק.

ייעוץ פנסיוני
קיבעו עוד היום פגישה עם יועץ פנסיוני מומחה בבינלאומי ,התחילו ליהנות מליווי צמוד ,בקרה וסיוע
בקבלת החלטות הנוגעות לתיק הפנסיוני שלכם ותוכלו לחסוך עד אלפי שקלים.
( )1על כל חשבונות הלקוחות הפרטיים העומדים בתנאי הזכאות שנקבעו .הסבר מפורט לגבי התנאים המלאים ניתן למצוא באתר הבנק,
 ,www.fibi.co.ilבבינלאומי  callאו בסניפים.

חיסכון הוא דבר אישי ,בדיוק כמו השם שלנו

משקיעים בכם באופן אישי
ם בוחרים!
ם שאת 
ם ש 
חסכו ן ע 
איך לא חשבו על זה קודם? במקום השמות
הכלליים של אפיקי החיסכון תוכלו לבחור
לחסכון שלכם שם אישי ואטרקטיבי“ :חיסכון
לחתונה שלי“" ,פיתוח הסטראט אפ שלי“
או כל שם אחר שתבחרו!

בלעדי בבינלאומי !

פיבי הבנקאית הוירטואלית
תלווה אותך באתר
ובאפליקציה ותאתר עבורך
את הנושאים החשובים
בחשבון ובתיק ההשקעות
שלך .תזכיר ותציע פעולות
לביצוע ותיתן טיפים
ספציפיים הרלוונטיים לך
והכל בשפה תמציתית,
ידידותית ופשוטה.

הפקידו לחיסכון באתר הבנק ותיהנו
()2
מהטבה בריבית!
( )1ניתן לתת כינוי/שם רק לחיסכון בהוראת קבע ,שניתן להפקידו באתר הבנק .ניתן לשנותו או לבטלו באינטרנט בכל עת .כינוי/שם לחיסכון שניתן
ע"י בעל החשבון הינו לנוחיות בעל החשבון בלבד .כל הזכויות בכספים המופקדים בחיסכון הם של בעל/י החשבון בלבד ואין לצד ג' זכויות או זיקה
כלשהי לחסכון זה .ההפקדה מצריכה פתיחת חשבון .למבצעים באתר האינטרנט של הבנק ללקוחות המנויים לשירות הבינלאומי  on-lineבעלי
הרשאה מתאימה )2( .ההטבה בריבית ניתנת בחלק מהחסכונות בלבד.

בנקאות דיגיטלית בבינלאומי  -הדרך המהירה הפשוטה
()1
והמתקדמת לקבלת מידע וביצוע פעולות ON-LINE
הבינלאומי בסלולר

הודעות בשבילך

לבינלאומי אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת
לך לצפות במידע על חשבונך ,לבצע מגוון פעולות
בנקאיות ולקבל מידע פיננסי כללי ,כדוגמת:

הזדהות מהירה באפליקציית הבנק

()2

שירות המאפשר לך להיכנס לחשבונך באפליקציה
בקלות ובמהירות ע"י טביעת אצבע ,תבנית או
סיסמה בלב .ד

הפקדת שיק בסלולר

שירות המאפשר לך להפקיד לחשבונך שיקים,
גם של בנקים אחרים ,באמצעות אפליקציית
הבינלאומי ישירות מהמכשיר הסלולרי,
ללא צורך בהגעה לסניף.

נתונים בקליק

()3

שירות המאפשר לך לצפות במכשירך הנייד
ביתרה העדכנית בחשבונך ,בשווי תיק ני"ע שלך,
ב 4-תנועות עו"ש אחרונות ובחיוב כרטיס אשראי
קרוב .כל זאת  -ללא צורך בהזדהות!

()3

שירות המאפשר לך לקבל הודעות אישיות חשובות
והצעות ערך בנושא הטבות ,שירותים ומוצרים
מותאמים אישית  -בצורה מהירה ונוחה ,ישירות
לצג הנייד שלך!

שירותים דיגיטליים נוספים
דואר

)4( ON-LINE

שירות המאפשר לך לקבל בחינם את כל הדואר
הבנקאי לחשבון האישי שלך באתר הבנק המאובטח,
כך תוכל לעיין במסמכיך הבנקאיים באופן זמין ונוח,
ללא צורך בשמירת ניירת.

סלולרי

)5( ON-LINE

שירות המאפשר לך לקבל מידע עדכני לגבי תנועות
ויתרות בחשבונך באמצעות הודעות טקסט שיישלחו
ישירות למכשירך הסלולרי .כך תהיה מעודכן מכל
מקום ובזמן אמת לגבי הנעשה בחשבונ .ך

להורדת האפליקציה יש לסרוק את הברקוד
או להיכנס ל App Store/Google play

( )1השירותים ניתנים ללקוחות המנויים לשירות הרלוונטי ובעלי הרשאה מתאימה
( )2הזדהות באמצעות טביעת אצבע תתאפשר במכשירים תומכים בלבד
( )3ההצטרפות וביטול השירות ,באמצעות האפליקציה של הבנק.
( )4ההצטרפות וביטול השירות ,באמצעות אתר הבינלאומי.
()5השירות כרוך בתשלום דמי מנוי חודשיים .ההצטרפות באמצעות אתר הבינלאומי או בסניף .השירות ניתן בשפה העברית או בשפה האנגלית  -לבחירת הלקוח.

אל תחמיצו את ההזדמנות
ליהנות מתנאים והטבות אטרקטיביים!
אנא פנה לבנקאים בסניף בינלאומי call

2354
*
www.fibi.co.il

כללי :תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק .הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת .השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים
לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק  , www.fibi.co.ilוכן להסדרים הנהוגים בבנק .אין כפל הטבות ,וההטבות ניתנות לניצול פעם
אחת בלבד.
מבצע הייטק  -מהנדסים :ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין .ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק בלב .ד הטבות המבצע
מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע .אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע .ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק
הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו ,במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות ,משכורות חודשיות בסך  ₪ 5,000ומעלה ו/או תיק
השקעות (לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות) בגובה של  ₪ 75,000ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך  ₪ 2,000ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק
באמצעות הבינלאומי .הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע.
"משכורת" :סך המשכורות החודשיות (של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון העו"ש באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ) או בדרך אחרת שתאושר ע"י
הבנק .קצבאות ביטוח לאומי ומשכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת.
הטבות בעמלות :כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים ,כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון") .הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות
מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון ,הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה) ,אלא אם נקבע במפורש אחרת .מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/
עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה ,הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.
אשראי וכרטיסי אשראי :אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו .אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת
הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ,ובמקרה של משכנתא גם בהתאם לנהלים ולמתן הלוואות לדיור .אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית
פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
משכנתאות :הטבת ההחזר תינתן עבור הלוואה חדשה למשתכנים ולא עבור מחזור הלוואה קיימת בבנק .ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי
הראשון בגין החזר ההלוואה .במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום  36התשלומים הראשונים ,סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק.
ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של  ₪ 300,000ומעלה .ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור"" ,משולבת" ו" -בלון".
ייעוץ השקעות /ייעוץ פנסיוני :הבנק רשאי לשנות את השירות המוצע או להפסיק להציעו בכל עת .כל השירותים הכרוכים בקבלת ייעוץ השקעות/ייעוץ פנסיוני מותנים,
ע"פ דין ,בחתימה על הסכם ייעוץ.
הטבות בני"ע :עם בחירה בהטבות לפי הצעה זו ,הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת בעמלות המפורטות בהצעה ,גם אם הינו זכאי לה מתוקף השתייכותו לקבוצת
אוכלוסייה מסוימת או בכל אופן אחר שהוא ,לרבות בתוקף הטבות פרטניות הקיימות לו.
פריים (" :)Pריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק .www.fibi.co.il
בנקאות דיגיטלית :התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי ה  on-line -מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר הבינלאומי /on-lineבאפליקציה הסלולרית.
ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים .ביצוע פעולות באמצעים דיגיטליים הינו בהתאם לקיום
הרשאה מתאימה בחשבון.
שירות פיבי :במסגרת השירות יינתנו הודעות/תזכורות/עצות לגבי אירועים מסוימים בחשבון ,שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת .מובהר כי השירות אינו מספק מעקב מלא
ושוטף אחר החשבון .השירות אינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו .ההודעות מיועדות לסייע ללקוח ,הן אינן מהוות המלצה ,ייעוץ או חוות דעת ועל הלקוח
לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות.

