
עובדי אוניברסיטת תל אביב
טפחות תוכלו-במזרחי

ליהנות מיותר הטבות



30,000₪הלוואה עד 
!ללא ריבית וללא הצמדה

פטור מעמלות עו״ש
***למשך שלוש שנים

**1,500₪החזר הוצאות עד 

*:טפחות ובוחרים-מצטרפים למזרחי

הסיכוןרמתלניתוחבכפוףהמפורטיםהאשראיתנאי.הבנקדעתלשיקולכפופיםאשראיכרטיסאו/ואשראימתן
8בביצועמותנהההצטרפותהטבתמתן*.עתבכלהתנאיםאתלשנותאו/ולבטלרשאיהבנק.האשראיאישורבמסגרת

משכורתלמעבירי.הבנקידיעלהמונפקאשראיבכרטיסומעלה2,000₪שלבחיובאובחשבוןבחודשיזומותפעולות
שניםשלושלמשך10,000₪אוליחידנטו7,000₪של(הביטחוןמשרדאולאומימביטוחנכותקצבתלרבות)חדשה

בגין.שנים3למשךלשנה500₪עדומט״חני״ע,עו״שפעילותבגיןהעמלותכללהוצאותהחזר**משותףבחשבוןלזוג
.שניםשלושלמשךישירבערוץפעולהומעמלתפקידידיעלפעולהמעמלתמלאפטור***.כדיןמסינוכהעמלותהחזר
אין.החברהכעובדוהזדהותובבנקההטבותאתלקבלבקשתוהגשתממועדבהצעההכלולותלהטבותזכאייהיהעובד

הוצאהוהליכיפיגוריםבריביתחיובלגרורעלולהההלוואהבפירעוןעמידהאי.רטרואקטיביתהטבותלתתאפשרות
.החשבוןפתיחתמיוםשנהעדההטבהקבלת.לבנקאילפנותישההטבהלקבלת.לפועל

בדברים החשובים באמת
אין תחליף לאנושיות

או

או



ש“הנחות בניהול חשבון עו

לפעולות,פקידי"עפעולהעמלתעלהנחה100%
המפורטות

:להלן

עמלת קנייה ומכירה בניירות ערך ישראליים

זרים       עמלת קנייה ומכירה בניירות ערך 
(לא כולל עמלת  קורספונדנט)

(רבעוני)ישראליים דמי ניהול פיקדון ניירות ערך 

(רבעוני)זרים דמי ניהול פיקדון ניירות ערך 

0.15%
מסך העסקה

0.043%

0.048%

הנחה בעמלת חליפין  

הטבת שער     

60%

משיכת מזומן/הפקדה•
הפקה ומסירת•

תדפיס לבקשת
הלקוח

העברה או הפקדה•
לחשבון אחר    

בשנה4פנקסי שיקים * 

פדיון שיק•
הפקדת שיק•
תשלום שובר•
פריטת מזומן•

,ישירבערוץפעולהעמלתעלהנחה100%
:להלןהמפורטותלפעולות

זיכוי חשבון•
באמצעות מסלקה

חיוב בכרטיס אשראי•
הפקדת מזומן•
משיכת מזומן•

במכשיר אוטומטי
העברה או הפקדה•

אחרלחשבון 

תשלום שובר•
שאילתת מידע בכל•

נושא
הפקדת/משיכת שיק•

שיק
חיוב על פי הרשאה•

לחיוב חשבון או
קבעהוראת 

הנחה על עמלת 100%
מינימום

.או לשנות את התנאים בכל עת/הבנק רשאי לבטל ו

הטבות במט״ח

בדברים החשובים באמת
אין תחליף לאנושיות

ע"לבעלי תיק ניהטבות בעמלות 

0.20%
מסך העסקה

הטבות נוספות  

פרומיל3.5

הטבות לנוטלי משכנתא בבנק•

הלוואות בתנאים אטרקטיביים•

מסגרת אשראי בתנאים נוחים•



?חולמים על רכב חדש-הלוואות 
.חודשים בריבית אטרקטיבית60מימון לרכישת רכב פרטי חדש לתקופה של עד 85%עד •

הלוואה לכל מטרה
:בתנאים הבאים₪ 100,000עד 

לקוח שאינו מעביר משכורת לקוח המעביר משכורת לבנק תקופת ההלוואה

2.65%פריים בתוספת  1%פריים  בתוספת  חודשים60

.ממשכורת הלקוח נטו25%ההחזר החודשי לא יעלה על 

תנאי האשראי המפורטים בכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור. או כרטיס אשראי כפופים לשיקול דעת הבנק/מתן אשראי ו
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי. או לשנות את התנאים בכל עת/הבנק רשאי לבטל ו. האשראי

.הוצאה לפועל

בדברים החשובים באמת
אין תחליף לאנושיות

הלוואות



הנחות קבועות
הנחה קבועה במגוון  

רשתות ובתי עסק נבחרים

מבצעים הטבות
מידי חודש תיהנו

ממגוון הטבות ומבצעים

בנקאיותהטבות
לכםמעניקהכרטיס

בנקאיותהטבותשלל

לפרטים נוספים היכנסו לאתר
www.mizrahi-tefahot.co.il/hacartis

בדברים החשובים באמת
אין תחליף לאנושיות

תנאי האשראי המפורטים בכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור. או כרטיס אשראי כפופים לשיקול דעת הבנק/מתן אשראי ו
.או לשנות את התנאים בכל עת/הבנק רשאי לבטל ו. האשראי

מסגרת אשראי

נותנים לכם מרווח נשימה-מסגרת אשראי 
מגובה  3טפחות ייהנו ממסגרת אשראי מרבית עד פי -לקוחות המנהלים באופן שוטף חשבון משכורת במזרחי

.  90,000₪השכר ועד 

טפחות-מועדון הלקוחות של מזרחי
טפחות-חברי מועדון הלקוחות של מזרחי

! של קבוצהמכח  נהנים 
טפחות המחזיקים-כלקוחות מזרחי

,בכרטיס אשראי תוכלו ליהנות מכוח של קבוצה ולקבל מגוון הנחות
:הטבות ומבצעים שיחסכו לכם כסף רב

10%תת מסגרת ג  20%תת מסגרת ב 70%תת מסגרת א 
9.9%פריים בתוספת 5.95%בתוספתפריים 2.4%בתוספת פריים 



מסלולי ניהול עו״ש מתקדמים

בלי ריביתאוברדראפט
עוזרים לכם לצאת מהמינוס

יתרת המינוס מתקזזת עם יתרת הפלוס כך  
,  האוברדראפטשתשלמו הרבה פחות ריבית על 

₪ 7,000למעבירי משכורת של .  בכללאם 
.לזוג בחשבון משותף₪ 10,000ליחיד או 

WIN WIN
בעלי משכנתה בטפחות

מרוויחים פעמיים

אנו, בטפחותמשכנתא אם יש לכם 
נאפשר לכם להיות במינוס עד לגובה

שלכםהמשכנתא ההחזר החודשי של 
מבלי לשלם  ( 10,000₪עד )

.ריבית חובה
למעבירי משכורת של 

ליחיד או ₪ 6,000
לזוג בחשבון  9,000₪

.משותף

הפלוסעלריבית
הרווחתםכבר?בפלוסהחשבון

.העו״שחשבוןשלאוטומטיניהולשירות
אנו,בזכותהחשבוןאם,יוםכלבסוף
בריבית(פח״ק)יומיפיקדוןעבורכםקונים

.במיוחדאטרקטיבית
,כלשהיבהוצאהמחויבשלכםהחשבוןאם
עלבפח״קהיחסיהחלקאתנמכוראנו

.ההוצאהאתלכסותמנת
ליחיד₪12,000שלמשכורתלמעבירי

משותףבחשבוןלזוג17,000₪או

.  בכפוף לפרטי התנאים שנקבעו לכל מסלול
.לא ניתן להצטרף ליותר ממסלול אחד

בדברים החשובים באמת
אין תחליף לאנושיות



אין תחליף לאנושיות

משכנתאות
בהחלטה חשובה כמו משכנתה

!אתם חייבים לפנות למומחים של טפחות
הנחה בשיעור-המשכנתההטבה בריבית •

מהמרווח הממוצע של הבנק בכלל0.25%של 
.נכון למועד הבקשה, המשכנתאות אותן הוא מעניק

20,000₪-שווי ההטבה הכוללת עשוי להגיע לכ
חינם לזכאי משרד השיכון-הנפקת תעודת זכאות •
ריביות אטרקטיביות במגוון רחב של מסלולים•
משכנתאות גמישות המשלבות מספר מסלולי•

הצמדה
שיעור מימון בכפוף ליכולת ההחזר וטיב75%עד •
הלקוח ולרגולציה של בנק ישראל•
כסף זמין ומסגרת: כרטיס אשראי טפחות המקנה•

בפריסת, 100,000₪אשראי נוספת של עד 
!(שנה4-20)המשכנתההתשלומים הנוחה של 
**ובריבית נמוכה במיוחד

עליעלהלא,האשראימסגרתבתוספתהמשכנתאגובה**
האשראיסוגיכלמתן.לרגולציהבהתאםהנכסמערך75%

.הבנקדעתלשיקולכפופיםאשראיוכרטיסי

אפליקציית טפחות עד הבית
אפליקציה ראשונה מסוגה עם כל המידע והכלים 

תחת קורת גג אחת
מידע סביבתי מקיף המאפשר לכם למצוא את •

, הבית במיקום המתאים ביותר לצרכים שלכם
בשיתוף עם אתר מדלן

במסגרת התקציב  המשכנתהמגוון כלים לתכנון •
שלכם

יצירת קשר עם בנקאי וקבלת ליווי מלא ושירות  •
המשכנתהאישי מרגע הגשת הבקשה ועד ביצוע 

31/12/2021תוקף ההצעה עד 

בדברים החשובים באמת



אין תחליף לאנושיות
בדברים החשובים באמת

ושמח להעמיד לרשותך מידע שיסייע  , טפחות                           מברך אותך על הצטרפותך-מזרחי
.לך לנהל את חשבונך בקלות וביעילות

שעות  , סניפית עם בנקאי אנושי וקבוע-על, מתקדמת, מציע לך בנקאות אנושית
.פעילות ארוכות וזמינות גבוהה במגוון ערוצים

אישי וקבוע, בנקאי אנושי

:נהנים מכל העולמות

,אנו נלווה אותך בכל הנדרש
.כי בדברים החשובים באמת אין תחליף לאנושיות

שעות פעילות ארוכות במיוחד
(13:00-07:00: שישי וערבי חג, 20:00-07:00: ה׳-ימים א׳)

זמינות גבוהה במגוון ערוצים
(sms, מייל מאובטח, טלפון)

שירות שליחת פנקסי שיקים עד אליך



ייעוץ השקעות יינתן ע״י מורשה בכפוף לחתימה על  . הבנק רשאי לבטל את המבצע בכל עת, בכפוף לתנאי הבנק
הסכום ייעוץ ולתנאי הבנק

*8860בחיוג למספר 
ישירות לבנקאי האישי

אין תחליף לאנושיות
בדברים החשובים באמת

השקעות

?יש לך שאלה לבנקאי שלך
:לרשותך מגוון דרכים ליצירת קשר עם הבנקאי האישי שלך

8860למספר SMS-ב
(בלי כוכבית)

בדואר אלקטרוני מאובטח    
דרך אתר הבנק

:מגוון הטבות ושירותים ייחודיים, רק במזרחי טפחות השקעות

ליווי אישי של יועץ השקעות לפעילות בשוק ההון תוך שימוש במודלים  -ייעוץ השקעות אישי 
קרנות  , פיננסיים ובמערכות ייעוץ מתקדמות לבחירת ההשקעה המתאימה מתוך מגוון של ניירות ערך

.בהתאם לצרכים שלכם ולמצב שוק ההון, נאמנות ותעודות סל הנסחרים בארץ ובחו״ל

נוחה  , לביצוע פעולות עצמאיות בשוק ההון בצורה פשוטה-אתר ואפליקציה חדשים בשוק ההון 
:ומהירה יותר

ע זרים"מידע נרחב ומפורט ביותר על מאות חברות ישראליות וני
כלים מתקדמים לניתוח והשוואה•
מעקב בזמן אמת אחר שינויים בשוק•
ביצוע פעולות בצורה מהירה וידידותית•

הכוללת מגוון רחב של פיקדונות-״סלסלת פירות״ 
כל. וחסכונות ייעודיים המותאמים לתקופות שונות בחייכם

.מה שאתם צריכים הוא רק לבחור את הפרי המתאים לכם



mizrahi-tefahot.co.il *8860

לידיעתםמובאתההצעה,אליהםישירותלפנותבאפשרותוואיןלקוחותיומביןהחברהעובדיאתלזהותיכולאינווהבנקמאחר
בבנקההטבותאתלקבלבקשתוהגשתממועדבהצעההכלולותלהטבותזכאייהיהעובד.ובאחריותוהחברהבאמצעות

.רטרואקטיביתהטבותלתתאפשרותאין.כעובדוהזדהותו
.משפטיבטיפולכחשבוןחשבונויחשבלאעודכלהמועדפיםמהתנאיםייהנההלקוח

.תיקיםמנהלי"עמנוהלבתיקתקפיםאינםאלותנאים.הלקוחי"עעצמיחשבוןלניהולמתייחסיםזובהצעההתנאים
אתלשנות,הזכותאתלעצמוהבנקשומרזאתעםיחד,שניםחמשבמשךניתניםזובהצעתנווהעמלותההנחות,התנאים
ופעולהפקידי"עפעולהבעמלותההטבות.החשבוןפתיחתלאחראףמוקדמתהודעהוללאדעתושיקוללפי,עתבכלהתנאים

סוג,אשראיכרטיס/אשראיסוגכלמתן..מורחבלמסלולאובסיסילמסלולהמחוברחשבוןעלחלותאינןהישירבערוץ
.האשראיאישורבמסגרתהסיכוןרמתלניתוחבכפוףהמפורטיםהאשראיתנאי,הבנקדעתלשיקולכפופיםוביטחונותהלוואה

ישראלבנקהוראותפ"עכמתחייב.לפועלהוצאהוהליכיפיגוריםבריביתחיובלגרורעלולההלוואהבפירעוןעמידהאי
לפעולותאחראיאינוהבנקוכיהבנקבשםפועלתאינההחברהכיהבהרה,לעובדיםזוהצעהשלמצגבכללכלולנבקשכם

אםנודהכןכמו.לעיללאמורהסכמהמהווההעובדיםעבורהעסקיתהצעתנוקבלת.לעובדיהמעבירהשהיאולמצגהחברה
.עמנויתואםלעובדיםהפנייהנוסח

31/12/2021ליום עד תוקף הצעתנו 

רווח מסניף  רמת אביבלצפנתניתן לפנות 
052-3123132בטלפון 


