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אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול  . בכפוף לקריטריונים ולתנאי המבצע. *י ישראכרט"כרטיס האשראי מתופעל ע
בשיטת חיוב וזיכוי –ש "פטור מעמלות עו/ הלוואה ללא ריבית . לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

תשלומים שנתיים בכפוף לעמידה בתנאים  -3ישולם ב ₪ 2,100מענק . מידי חודש בכפוף לעמידה בתנאים המזכים
הפרטים הנוספים והמחייבים  . סכומה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאי המבצע, אישור ההלוואה. המזכים

.בסניפי הבנק ובאתר מועדון הוט

*שנים3-ש ל"פטור מעמלות עו

פטור  -כרטיס האשראי של הוט ולאומי 

מגוון הטבות נוספות לחברי מועדון הוט

וגם



אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול  . בכפוף לקריטריונים ולתנאי המבצע. *י ישראכרט"כרטיס האשראי מתופעל ע
בשיטת חיוב וזיכוי –ש "פטור מעמלות עו/ הלוואה ללא ריבית . לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

תשלומים שנתיים בכפוף לעמידה בתנאים  -3ישולם ב ₪ 2,100מענק . מידי חודש בכפוף לעמידה בתנאים המזכים
הפרטים הנוספים והמחייבים  . סכומה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאי המבצע, אישור ההלוואה. המזכים

.בסניפי הבנק ובאתר מועדון הוט

*שנים3-ל" י פקיד"פעולות ע"פטור בעמלות 50%

פטור  -כרטיס האשראי של הוט ולאומי 

מגוון הטבות נוספות לחברי מועדון הוט

לקוחות קיימים
-שמנהלים חשבון בלאומי נהנים מ 

*שנים3-ל" פעולות בערוץ ישיר"פטור בעמלות 50%

ללא דמי כרטיס

ל למועד החיוב"דחיית חיובי חו

2%–עמלת המרה בעסקאות 

בתי עסק13,000-בכהטבות במעמד החיוב 

הכרטיס החדש של לאומי והוט

2%–עמלת המרה במשיכות 

ההטבות המשתלמת ללקוחות לאומיתוכנית:גודיזלאומי 



האפשרויות שלכם לצמוח

ה

,הלוואה לכל מטרה 
,  על בסיס הפריים, למעט דיור

,  150,000₪של עד בסכום  

חודשים84עד חודשים60עד חודשים48עד חודשים36עד 

למעבירי משכורת  
ללאומי

1.7%+פריים1.3%+פריים1%+פריים0.7%+פריים

3.3%+פריים3%+פריים2.7%+פרייםללקוחות אחרים  

כפופים  , הריביות והביטחונות, התנאים, הסכום, אישור ההלוואה. ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועלבפרעוןאי עמידה 
.נוספים בעמוד האחרון של עלון זהתנאים . הלווה לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ולכושר ההחזר של 

חודשים84עד חודשים60עד חודשים48עד חודשים36עד 

למעבירי משכורת  
ללאומי

1.35%+פריים0.95%+פריים0.6%+פריים0.4%+פריים

2.95%+פריים2.6%+פריים2.4%+פרייםללקוחות אחרים  

נטו לחודש₪ 12,000לבעלי שכר בגובה עד 

נטו לחודש ומעלה₪ 12,000לבעלי שכר בגובה מעל  

הלוואה לכל מטרה



כלים בשוק ההון

ה

הטבות בניירות ערך

עמלה
עמלות ללקוח בעל תיק 

₪  50,000מעל בשווי 
עמלות ללקוח בעל תיק 

1,000,000₪מעל 

ע הנסחרים  "פדיון על ני/מכירה/קניה
0.15%0.1%אינטרנט*סניף–א "בבורסה בת

ע בחוץ  "פדיון על ני/מכירה/קניה
אינטרנט*סניף–לארץ

0.15%0.1%

0.05%0.05%מ"של מקמכירה/קניה

ע ישראלים  "דמי ניהול פיקדון ני
(רבעוני)

לשנה הראשונהפטור*

בשנה השנייה ואילך0.03%

לשנה הראשונהפטור*

בשנה השנייה ואילך0.015%

(רבעוני)ל "ע בחו"דמי ניהול פיקדון ני
לשנה הראשונהפטור*

בשנה השנייה ואילך0.03%
לשנה הראשונהפטור*

בשנה השנייה ואילך0.015%

ניירות ערך מבנק  עמלת העברת תיק
אחר

החזר מלא לכל סכוםהחזר מלא לכל סכום

בעלי תיק קיים יקבלו הטבה כמו בשנה שנייה ואילךחדש לקוחות למעבירי תיק ניירות ערך *

ח"במטהטבות 
50% ח כנגד שקלים"המרת מט/הנחה בעמלת חליפין בגין רכישת
0.50%הטבה בשער החליפין
75%בכפוף לתשלום הוצאות  , ל "ל ומחו"ח לחו"הנחה בהעברת מט

. והוצאות קורספונדנטיםסוויפט

 הטבה בהזמנת פנקסי שיקים רגילים  100%, בנוסף

המעניקים ייעוץ פיננסי וייעוץ פנסיוני על כלל מוצרי  , בלאומי נבחרת יועצים בכירים 
תוך התאמה אישית לצרכי והעדפות הלקוח, ההשקעה והפנסיה הקיימים בשוק



ה
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ההטבות ללקוח > ללא הודעה מוקדמת , בכל עתאו ההטבות /הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים ו. 31.1.2023הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום : כללי
ולדרוש , על המבקש להזדהות כחבר מועדון הוט בכל פניה לבנק, להטבות שבהצעה זואת הזכאות על מנת לממש > המפורטות בעלון תהינה בתוקף שנה ממועד דיווח ההטבות לראשונה 

.האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על מועדון צרכנות הוט. לגביו ניתנת הטבהכל שירות מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת 
המענק יינתן בכפוף להעברת משכורת : 2100מענק : חשבון חדש בלאומילפותחיההטבות תנאי . ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק

למועדוןומשוייךשהונפק על ידי לאומי , מ"בכרטיס אשראי בנקאי של חברת ישראכרט בע₪ 2,000ושימוש חודשי מינימלי בסכום של נטו ליחיד ₪ 7,000באינטגרציה בסך *חודשית 
בתום שנה  . 700₪יזוכה החשבון בסך , ל"התנאיםהנבחודש העוקב לחודש בו התקיימו לראשונה : באופן הבא₪ 700המענק יינתן בשלושה תשלומים שנתיים בסך של עד . צרכנות הוט

הזיכוי השנתי יעשה בכפוף  . בכל פעם₪ 700ל ועד לסך של "הלקוח בתנאים הנבהם עמד יבוצע זיכוי יחסי רק בגין החודשים , ולאחר מכן בתום שנתיים ממועד זיכוי החשבון לראשונה
באינטגרציה ובכפוף לחיוב  *בכפוף להעברת משכורת חודשית , ההלוואה תינתן בסכומים המפורטים להלן בלבד: ללא ריביתהלוואה . ש הלקוח במועד הזיכוי ולתנאי המבצע"לניהול חשבון ע
נטו  ₪ -5,000משכורת החל מ : 30,000₪בסך הלוואה : כמפורט להלן, למועדון צרכנות הוטומשוייךשהונפק על ידי לאומי , מ"בכרטיס אשראי בנקאי של חברת ישראכרט בעחודשי מינימלי 

הלוואה בסך  . בכרטיס אשראי₪ 2,000חיוב חודשי מינימלי של , נטו ליחיד₪ -7,000החל מ משכורת : 50,000₪הלוואה בסך . בכרטיס אשראי₪ 2,000חיוב חודשי מינימלי של , ליחיד
הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד  . ההלוואה נושאת ריבית קבועה. בכרטיס אשראי₪ 2,000מינימלי של חיוב חודשי , נטו ליחיד₪ -12,000משכורת החל מ : 70,000₪

.  בלבד) כולל(-36ה עד התשלום ל תעשה "בדיקת התנאים הנ-חודשים 36הלוואות שתקופתן עולה על . שיפורטו בתנאי מבצע ובהסכם ההלוואה שיחתמו על ידול ובתנאים "הנבתנאים 
ובכפוף לחיוב  , נטו ליחיד₪ 7,000באינטגרציה בסך של *חודשית להעברת משכורת שנים בכפוף 3למשך תקופה של ש"העוהלקוח יהיה זכאי להחזר של עמלות : ש"פטור מעמלות עו

ההחזר יינתן בגין  . למועדון צרכנות הוט ובכפוף לתנאי המבצע u1500ומשוייךשהונפק על ידי לאומי , מ"ישראכרט בעשל חברת בכרטיס אשראי בנקאי ₪ 2000חודשי מינימלי בסכום של 
הצטרף לאיזה  ככל שהלקוח (ובגין עמלת מינימום או בגין עמלות שנגבו במסגרת מסלולי העמלות ) פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר(בחשבון עובר ושב שירותים נפוצים עמלות בגין 
)  א(1חשבון עובר ושב סעיפים "1חלק (יחידים ועסקים קטנים בתעריפון ללקוחות מפורטות , וכן רשימת מסלולי העמלות" פעולות בערוץ ישיר"ו" פעולות על ידי פקיד"רשימת ). מהמסלולים

סכומה ותנאיה כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ולחתימה על מסמכים  , אישור ההלוואה. הלוואההתחייבות למתן או /פרסום זה אינו מהווה הצעה ו. באתר הבנק) ) ג(1-ו
של הלקוח ובאמצעות  לחשבון הבנק משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות –אינטגרציה . *ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועלעמידה בפירעון אי . מתאימים

משכורת חודשית  בכפוף להעברת שנים 3למשך תקופה של ש"העומסכום עמלות 50%הלקוח יהיה זכאי להחזר של : ש ללקוחות קיימים"בעמלות עו50%בנקאית הנחה מסלקה בין 
למועדון  ומשוייךשהונפק על ידי לאומי , מ"חברת ישראכרט בעבנקאי של בכרטיס אשראי ₪ 2000ובכפוף לחיוב חודשי מינימלי בסכום של , נטו ליחיד₪ 7,000באינטגרציה בסך של *

ובגין עמלת מינימום או בגין עמלות שנגבו  ) פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר(בחשבון עובר ושב שירותים נפוצים ההחזרי יינתן בגין עמלות בגין . ובכפוף לתנאי המבצע, צרכנות הוט
מפורטות בתעריפון, וכן רשימת מסלולי העמלות" פעולות בערוץ ישיר"ו" פעולות על ידי פקיד"רשימת ). הצטרף לאיזה מהמסלוליםככל שהלקוח (במסגרת מסלולי העמלות 

אחת מההטבות מותנית בחתימה על  ההצטרפות לכל , בכפוף לתנאי כל אחת מההטבות. באתר הבנק) ) ג(1-ו) א(1חשבון עובר ושב סעיפים "1חלק (ללקוחות יחידים ועסקים קטנים 
, סכומה, אישור ההלוואה: אשראי. בינבנקאיתהבנק של הלקוח ובאמצעות מסלקה ישירות לחשבון משכורת המועברת על ידי המעסיק –אינטגרציה . *מסמכים מתאימים ובאישור הבנק

,  על מנת לקבל את ההלוואה> משכורת יקים הרשאה לחיוב חשבונו בבנק אחר שלא יעביר לקוח . ריבית מידי חודש+ קרן : אופן ההחזר> הינם בכפוף לשיקול דעת הבנק , התנאים והביטחונות
או/פרסום זה אינו מהווה הצעה ו> . ריבית הפריים כמפורט באתר לאומי> דפי חשבון בנק 3-תלושי משכורת אחרונים ו3, כולל ספח, תעודת זהותעל הלווה להזדהות כחבר המועדון ולהציג 

זכות בדירת מגורים בדמי  /מגוריםלבניית דירת מגרש  u1502רכישת, שיפוץ של דירת מגורים/הרחבה/בניה/חכירה/רכישה: לא תועמדנה הלוואות המיועדות ל. התחייבות להעמדת אשראי
פדיון של  /מכירה/ההטבות בקניה> : ערךניירות . פיגורים והליכי הוצאה לפועלחיוב בריבית ההלוואה עלול לגרור בפרעוןאי עמידה . ל"מפתח או מימון פירעון הלוואה ששימשה למטרות הנ

כל ההטבות  > ע זרים “ל אינן תקפות לאופציות בני"ע בחו“פדיון של ני/מכירה/בקניהההטבות > ף “ף וחוזים עתידיים במעו“אופציות מעו, א אינן תקפות לקרנות נאמנות“ע בבורסה בת“ני
אין לראות באמור לעיל משום הצעה> . לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו, בהשקעות יינתנו בכפוף לשווי תיק מינימליאו ייעוץ /וייעוץ פנסיוני > כפופות לעמלת מינימום 

ואין באמור משום המלצה , עסקאות כלשהןאו /השקעות ואו ביצוע /המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם לרכישה ו, או מס/או ייעוץ השקעות ו/ניירות ערך ופקדוןלקבלת 
שער חליפין הינו שער הקניה : חוץפנסיוני מטבע או התחייבות למתן ייעוץ /תשואה כלשהי והתחייבות להשגת אין לראות באמור לעיל משום . או תחליף לשיקול דעת עצמאי/או חוות דעת ו/ו

או  /פרסום זה אינו מהווה הצעה ו: בבנק משכנתאותולקריטריונים הנהוגים לעמלת מינימום כל ההטבות במטבע חוץ כפופות < והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק 
או לשנות /לאומי רשאי להפסיק את המבצע ו. שיחתמו בין הלווים לבין הבנקהמפורטים במסמכים התנאים המחייבים הם אלו . כפוף לקריטריונים של הבנקהכל. התחייבות להעמדת אשראי

ההטבות תקפות ביחס להלוואות שיועמדו בפועל עד ליום . ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועלעמידה בפירעון אי . את תנאיו בכל עת וללא הודעה מוקדמת
לאומי רשאי לשנות או > ולשיקול דעתו כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק , סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, הנפקת כרטיס אשראי: אשראיכרטיסי 30.6.2021

פ קביעת הבנק לפי המוקדם מבין  “הלקוח זכאי להיות משויך למועדון עלא יהיה פטור מעמלת דמי כרטיס ניתן מיום שיוך הכרטיס למועדון או עד למועד בו . לבטל את המבצעים בכל עת
ועל  גודיזבהתאם לתקנון לאומי : גודיזבלבד לאומי באחריות מועדון הוט –בתי עסק -13,000בכהטבות במעמד החיוב > פלטינה בלבד השיוך למועדון יתבצע בכרטיס זהב עסקי או . השניים

אחרים  הנובעות מהסדרים הטבות /הטבות אישיות/אוכלוסיהלרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות , במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן. כפל הטבותמההטבות אין פי תנאי כל אחת 
ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים  כל . על כך לבנק u1506הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע/על הלקוחות לבחור את ההסדר, )כגון הסדרים החלים על שותפים בחשבון(

הטבות  בעניןלמעט , הפרסוםתוכן . או להצטרפות לבנק לאומי/אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות ו. זה מופץ כשירות צרכני לחברי מועדון הוטלאומי פרסום בסניפי 
דיוור ישיר זה של מועדון הוט הינו לפי . ח.ל.ט. הוט כל אחריות לאמור בפרסום זהלמועדון צרכנות ואין ' בנק לאומי לישראל בע״מ'הוא באחריות הבלעדית של , במעמד החיוב בכרטיס אשראי

או 5646* בני ברק 5110801ד .ת: לכתובת) ספרות9( ז .מס ת, מתבקש להעביר למועדון הוט את בקשתו בצרוף שם ומשפחהלהימחק מהמאגר המעוניין . 1067794' מאכר מידע רשום מס
בפקס


