חשב שכר בכיר
חבר מועדון בבית חשבי השכר בלשכת רואי חשבון בישראל

ברוכים הבאים
לבנקאות הדיגיטלית
המובילה בישראל >

הנדון :הטבות לחשבי שכר חברי לשכת רואי החשבון
 ,מס' הסדר ,4434 :מס' דגם1829/2 :

לאומי מתכבד להציע לחשב שכר בכיר
חבר מועדון בבית חשבי השכר בלשכת רואי חשבון בישראל
מגוון הטבות ייחודיות.
הסדר ההטבות גובש במיוחד עבורכם מתוך הבנה של צרכי החברים.
אנו מציעים לחשב שכר בכיר חבר מועדון בבית חשבי השכר
בלשכת רואי חשבון בישראל מגוון הצעות ופיתרונות שילוו את החבר
ובני משפחתו בכל שלבי החיים תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה,
טכנולוגיה מתקדמת ומקצועיות.
הסכם זה הינו בסיס לשיתוף פעולה בינינו ,במטרה לענות לצרכים של
כל חבר וחבר.
קבוצת לאומי מעמידה לרשות החברים את שירותי הבנקאות
המתקדמים ביותר .השירותים המוצעים על ידי לאומי תוכננו עפ"י
סטנדרטים גבוהים ביותר ,להבטחת ניהול מקצועי ושירות אישי ,אמין
ודיסקרטי.
תוקף ההצעה31.12.2019 :

להמשך שיתוף פעולה פורה !

ניהול חשבון פרטי

פותחים חשבון חדש בלאומי,
נהנים מהבנקאות הדיגיטלית
המובילה בישראל

וגם מפטור לשלוש שנים
מעמלות עו"ש
או
הלוואה ללא ריבית בגובה
₪ 30,000
ב 24 -תשלומים חודשיים

לקוחות קיימים מצטרפים לאחד ממסלולי
עמלות חדשים ונהנים מ-
" לאומי  "Digitalמסלול בסיסי
> פעולה אחת ע"י פקיד
>  10פעולות בערוץ ישיר
> מחיר המסלול ₪ 10 :לחודש

"לאומי  "Digital Plusמסלול מורחב
>  10פעולות ע"י פקיד
>  50פעולות בערוץ ישיר
> מחיר המסלול ₪ 20 :לחודש

" לאומי  "Top Digital Plusמסלול מורחב פלוס
>  10פעולות ע"י פקיד
>  50פעולות בערוץ ישיר
> לאומי בזמן " -חבילה משולבת"
> דמי כרטיס אשראי אחד של לאומי  -קארד מסוג ויזה/מאסטרקארד/מולטי
 מחיר המסלול ₪ 35 :לחודש

בנוסף,
 100%הטבה בעמלת הזמנת פנקסי שיקים
*פרטים מלאים על מסלולי העמלות והפעולות באתר האינטרנט www.leumi.co.il
הלקוחות לא יהיו זכאים לכל הטבה נוספת ,אישית ,מגזרית או אחרת בעמלות עו"ש ,בכפוף לפרטים באתר.
רשימת "פעולות על ידי פקיד" ורשימת "פעולות בערוץ ישיר"  -מפורטות בתעריפון ללקוחות יחידים ועסקים קטנים
(חלק  :1חשבון עובר ושב)"

האפשרויות שלכם לצמוח

הלוואה לכל מטרה ,למעט דיור ,על בסיס הפריים
בגובה  ₪ 150,000או  10משכורות ,הנמוך מבינהם.
בכפוף לכושר ההחזר של הלווה ,בהוראת קבע לחיוב חשבון הלווה.
דגם הלוואה 1829/2

ההלוואה תינתן רק כנגד הצגת תעודת חבר בלשכת רואי החשבון או מכתב
המאשר את החברות בלשכת רואי החשבון עם חתימה מקורית
כפי הדוגמא בנספח א'

עד  60חודשים







למעבירי משכורת ללאומי

פריים 0.1% -

ללקוחות שאינם מעבירי משכורת
ללאומי

פריים 0.65% +

ההלוואות במסגרת ההסדר תינתנה לחשבי שכר חברי לשכת רואי החשבון בלבד ובחשבון על שם החשב.
סכומן המקסימאלי של ההלוואות במסגרת ההסדר לא יעלה על ₪ 150,000
ניתן ליטול הלוואות נוספת במסגרת ההסדר ,לרבות סכומים שכבר נפרעו ,ובלבד שסכום כלל ההלוואות
שהועמדו בחשבון במסגרת ההסדר לא יעלה על סך .₪ 150,000
חש השכר לא יהיה זכאי לפיצול ההלוואה ו/או הלוואות במסגרת ההסדר בחשבונות שונים על שמו ,אלא בחשבון
אחד בלבד שממנו תיפרענה ההלוואה/ות.
בחשבון משותף פרטי שבו יותר מחשב שכר אחד ,יהיה זכאי כל אחד מחשבי השכר השותפים בחשבון לקבלת
הלוואה במסגרת ההסדר ובכפוף לתנאיו.

דמי טיפול באשראי וביטחונות עד  65%הנחה ,בכפוף לעמלת מינימום

הטבות בשוק ההון
עמלה

העמלה ל בעלי

העמלה לבעלי תיק

תיק בשווי

בשווי 250,000-

50,000-249,999

 499,999ש"ח

ש"ח
קניה/מכירה/פדיון של
ני"ע הנסחרים בבורסה
בת"א
(סניף  +ערוצים ישירים)
קניה/מכירה/פדיון של
ני"ע בחוץ לארץ
(סניף  +ערוצים ישירים)
דמי ניהול פיקדון ני"ע
הנסחרים בארץ (שנתי)

העמלה לבעלי תיק
בשווי ₪ 500,000
ומעלה

0.2%

0.18%

0.16%

0.28%

0.23%

0.18%

0.18%

0.12%

0.06%

הטבות במט"ח
•  70%הנחה בעמלת חליפין בגין רכישת  /המרת מט"ח כנגד שקלים.
•  0.5%הטבה בשער חליפין.
ובנוסף,
 100%הטבה בהזמנת פנקסי שיקים

הטבות מיוחדות בכרטיסי אשראי
למצטרפים למועדון רואי חשבון
•

פטור לשנה מדמי כרטיס לבעלי כרטיס עם המועדון

בנוסף ,הכירו את לאומי גודיז
תוכנית ההטבות החדשה והמשתלמת ללקוחות לאומי.
איך עובד כל הגודיז הזה? כשתבצעו רכישה בכרטיס האשראי של לאומי או תבצעו
פעולה בנקאית בדיגיטל* ,תקבלו גודיז ,להזמנת הטבות!
הפקדתם צ'ק ,קיבלתם גודיז .ביצעתם העברה ,גם גודיז .עשיתם שופינג-גודיז!

גודיז היא אפליקציה חכמה שמאפשרת לכם לבחור תחומים ומותגים שאתם אוהבים
במיוחד כדי שתקבלו הטבות שמתאימות לכם בול!
בעולם ההטבות של לאומי גודיז תמצאו המון הטבות והנחות שוות במיוחד,
רק ללקוחות לאומי

הורידו את אפליקציית גודיז מחנות האפליקציות ותתחילו
ליהנות מגודיז של הטבות
*בהתאם לתקנון לאומי גודיז

לאומי עסקים
כל מה שעסק צריך כדי להצליח

לאומי ערוך להעניק לך את חווית השירות הטובה ביותר במישור העסקי -
לחשוב קדימה ולתכנן חכם:
מענה אישי ומקצועי במהירות ובזמינות מרבית ,ליווי אישי מבנקאים ויועצים
מנוסים ,ושירות דיגיטלי בכל זמן ומכל מקום.

נשמח לעמוד לרשותך בכל אחד מסניפי לאומי.

הלוואות מיוחדות על בסיס הפריים

גובה ההלוואה

תקופת ההחזר

עד ₪ 200,000

עד  48חודשים

שיעור הריבית
שיעור הריבית
למעבירי מחזור
למעבירי מחזור
שנתי מינימלי של
שנתי מינימלי של
מעל ₪ 360,000
עד * ₪ 360,000
**
פריים 0.95% +

פריים 0.65% +

* לקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי ,בעלי מחזור הכנסות שנתי מינימלי של עד  ,₪ 360,000המעבירים
פעילות ללאומי ,בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות
** לקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי ,בעלי מחזור הכנסות שנתי מינימלי של מעל ,₪ 360,000
המעבירים פעילות ללאומי ,או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור
ללאומי ו/או עושר פיננסי של  1מיליון  ₪ויותר – שיופקד לחצי שנה ומעלה

יותר הטבות בשנה הראשונה
בניהול החשבון העסקי
עסק קטן
שם העמלה

שיעור הטבה למעבירי
מחזור שנתי של עד
* ₪ 360,000

שיעור הטבה למעבירי
מחזור שנתי של מעל
** ₪ 360,000

הקצאת אשראי

48%

48%

טיפול בשיק דחוי

48%

65%

טיפול באשראי ובטחונות

48%

65%

ערבות בנקאית

48%

65%

פנקסי שיקים מסחריים (רגילים)

 10ראשונים חינם

 10ראשונים חינם

עסק גדול
שם העמלה

שיעור הטבה למעבירי
מחזור שנתי של עד
* ₪ 360,000

שיעור הטבה למעבירי
מחזור שנתי של מעל
** ₪ 360,000

הקצאת אשראי

48%

48%

טיפול בשיק דחוי

48%

65%

העברה  /הפקדה לחשבון לקוח אחר
בבנק
העברה  /הפקדה לחשבון בבנק אחר

49%

65%

49%

65%

העברות ברשימה לרבות משכורת

49%

65%

טיפול באשראי וערבויות

48%

65%

* לקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי ,בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד  ,₪ 360,000המעבירים פעילות
ללאומי ,בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות
** לקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי ,בעלי מחזור הכנסות שנתי של מעל  ,₪ 360,000המעבירים
פעילות ללאומי ,או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי ו/או
עושר פיננסי של  1מיליון  ₪ויותר – שיופקד לחצי שנה ומעלה

נספח א'
כתב אישור חברת בלשכת רואי החשבון  +דוגמת חתימה
(חייב להיות חתום ע"י הלשכה)

לשירותך תמיד ,לאומי
לפרטים נוספים פנה עוד היום לאחד מסניפי לאומי ברחבי הארץ,
היכנס לאתר לאומי  :או חייג www.leumi.co.il *5522
כללי < :הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום <  31.12.2019הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים ו/או ההטבות
בכל עת ,ללא הודעה מוקדמת < ההטבות ללקוח המפורטות בעלון תהינה בתוקף שנה מהיום בו דרש הלקוח את ההטבה לראשונה ,או שנה
ממועד פתיחת החשבון או ממועד דיווח ההטבות לראשונה .המוקדם מביניהם < על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו ,על המבקש
להזדהות כחבר הלשכה בכל פניה לבנק ,ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה .האחריות למסירה
ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על הלשכה.
מבצע פתיחת חשבון < :בכפוף לתנאי מבצע פתיחת חשבון באתר הבנק -הטבות לשכירים.
כל אחד מהשירותים לעיל כפוף לתנאי השירות שנקבעו לגביו ולתנאים הכלליים לניהול חשבונות.
עובר ושב < :ההטבה תינתן על פנקסי שיקים רגילים.
אשראים < :אשור כל אחת מההלוואות ,סכומן ,התנאים והביטחונות ,הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה <
אופן ההחזר :קרן  +ריבית מידי חודש ,בהוראת קבע מחשבון הלווה < על מנת לקבל את ההלוואה ,על הלווה להזדהות כעובד החברה ולהציג
תעודת זהות ,כולל ספח 3 ,תלושי משכורת אחרונים ו 3 -דפי חשבון בנק < סכום ההחזר החודשי הינו בכפוף ליכולת ההחזר של הלווה ושיקול
דעת הבנק < .ריבית הפריים השנתית  -כמפורט בסניפי לאומי.
< פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.
תנאי ההלוואה יחולו כל עוד משכורת העובד מועברת ללאומי חודש בחודשו .היה והמשכורת לא תועבר ללאומי ,מכל סיבה שהיא ,במשך חודש
אחד או יותר יהיה הבנק רשאי לבטל את תנאי ההלוואה שניתנו ללקוח ותחת זאת להעמיד הלוואה בתנאים שאינם במסגרת ההסדר ולפי שיקול
דעתו > אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כרטיסי אשראי < :הנפקת כרטיס אשראי ,סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה ,כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק  /לאומי
קארד ולשיקול דעתו > לאומי  /לאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת .פטור מעמלת דמי כרטיס ל שנה מיום שיוך
הכרטיס למועדון או עד למועד בו לא יהיה הלקוח זכאי להיות משויך למועדון ע“פ קביעת הבנק /לאומי קארד לפי המוקדם מבין השניים השיוך
למועדון יתבצע בכרטיס  -ויזה או מסטרקארד זהב עסקי או פלטינה בלבד וע“פ סוגי הכרטיס כפי שנקבעו למועדון.
השקעות < :ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות ,אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף < ההטבות
בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים < פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או
התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני < ייעוץ פנסיוני ו /או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.
מטבע חוץ < :שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק < כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת
מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק.
משכנתא בלאומי :בכפוף לקריטריונים של הבנק .אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
לאומי דיגיטל < :הצטרפות ושימוש באיזה מהשירותים ו/או המוצרים המפורטים לעיל בכפוף לתנאים שיקבע הבנק מפעם לפעם.
ישיר לאומי < :פירוט השירותים ,העמלות וזמני מתן השירות באתר ישיר  < www.yashirleumi.co.ilכל אחד מהשירותים לעיל כפוף לתנאי
השירות שנקבעו לגביו ולתנאים הכלליים לניהול חשבונות.
לאומי טרייד < < :כפוף לתנאי השירות < השירותים עשויים להשתנות מעת לעת < חלק מהשירותים מסופקים ללקוחות לאומי בלבד המנויים על
לאומי באינטרנט בהתאם לרמת ההשראה שלהם < שימוש בלאומי טרייד בסלולר מוגבל למכשירים תומכים בלבד < נתונים גרפים ,צילומי מסך
ומידע מכל סוג )"המידע"( המופיעים בפרסום זה מובא בתמצית ונאסף באופן אקראי -להמחשה בלבד < אין במידע משום הבעת דעה על טיבם
של ניירות ערך כאלה או אחרים ואין הוא בהכרח משקף את ביצועיהם < פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים
ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות ,פעולות ו/או עסקאות כלשהן ,ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול
דעתך העצמאי < פרסום זה אינו משקף את מכלול השירותים הקיימים בבנק.
אין כפל הטבות .במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן ,לרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות אוכלוסיה/הטבות אישיות/הטבות הנובעות
מהסדרים אחרים (כגון הסדרים החלים על שותפים בחשבון) ,על הלקוחות לבחור את ההסדר/הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע על כך לבנק.
כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי

