
ובנוסף הטבה מיוחדת 
ללקוחות חדשים!

החשבון שמשקיע יותר בעובדי ההייטק.
מגוון שירותים והטבות לתקופה של עד 10 שנים,

לניהול חשבון יעיל שחוסך זמן וכסף.
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כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים, חשוב לנו להשקיע קודם כל בכם. 

לכן יצרנו במיוחד בשבילכם חשבון הטבות, המותאם לצורכיכם באופן אישי. הבינלאומי מתחייב 
להעניק לכם שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ומגוון רחב של הטבות לתקופה של עד 10 שנים!

)1( הטבת ההצטרפות מיועדת רק ללקוחות חדשים מעבירי משכורת ולא למי שהצטרף באמצעות תבחין תיק ההשקעות. יובהר כי ניתן יהיה 
זכאותו של הלקוח החדש למימוש הטבת  זה תפקע  עד חצי שנה מיום ההצטרפות למועדון. לאחר תאריך  לממש את הטבת ההצטרפות 
בריבית  חיוב  לגרור  עלולה  ההלוואה  בפירעון  עמידה  אי  לחשבון  המועברות  המשכורות  לגובה  בהתאם  יינתן  ההלוואה  סכום   )2( ההצטרפות. 
פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום. תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת 
לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון. )3( המענק יינתן רק לאחר 3 חודשים בהם הועברה/ו משכורת/ות לחשבון כפי שיפורט להלן: הזכאות הינה 
למענק אחד בחשבון גם אם שני בעלי החשבון עומדים בתנאי הזכאות. סכום המענק בהתאם לגובה המשכורות המועברות לחשבון עפ"י ממוצע 

3 חודשי משכורת אחרונים שלפני מימוש ההטבה )ז"א רק לאחר כניסת לפחות 3 משכורות חודשיות במשך 3 חודשים לפחות(.

מגיעות לכם הטבות ייחודיות 
מהרגע הראשון

מענק הצטרפות עד 1,500 ₪ )3(
המענק יהיה פועל יוצא של גובה המשכורות המועברות לחשבון עפ"י ממוצע 3 חודשי משכורת 

אחרונים שלפני מימוש ההטבה.

פותחים חשבון באופן מקוון בזמן שמתאים לכם וחוסכים זמן!

לפתיחת חשבון באופן מקוון בקלות ובנוחות 
לחצו כאן <<

הטבת הצטרפות ללקוחות חדשים)1(

הלוואה ללא ריבית
עד 50,000 ₪ לתקופה של עד 40 חודשים ללא ריבית.)2(
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החשבון שמעניק הטבות בנקאיות לתקופה של עד 10 שנים!

אי עמידה בפירעון הלוואה ואשראי אחר עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הטבות 
בעו"ש

הטבות במסגרת 
אשראי

 הטבות
בשוק ההון

הטבות 
בהלוואות

הטבות 
במט"ח

כלים דיגיטלים 
מתקדמים ועוד
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הבנקאים שלנו לשירותכם:
 Rodin.O@fibi.co.il   |    052-4473608 רודין אורית  אזור מרכז והשרון: 

Senkevich.D@fibi.co.il   |    052-4473292 סנקביץ דיאנה   

 Rakover.A@fibi.co.il   |     052-4473391 רקובר אמנון  אזור חיפה וצפון: 
   Malca.C@fibi.co.il   |   052-4473674 מלכה כרמית   

    Bonchek.y@fibi.co.il   |   052-4473359 בנשק יהושע  אזור ירושלים והדרום: 
Mashriki.E@fibi.co.il   |     052-4473491 משריקי איתן   

אל תחמיצו את ההזדמנות ליהנות מתנאים והטבות ייחודיים!
לפרטים נוספים www.fibi.co.il, או חייגו 2354*

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי 
העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il, וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.

מבצע HighTech 10: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע הבנק רשאי 
לשנות  את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי ) לא עסקי( או ללקוח קיים ) פרטי ולא 
עסקי( ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת ההטבות, משכורות חודשיות בסך של, 7,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות 
)לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות( בגובה של 75,000 ₪ ומעלה, וכן בשימוש חודשי בסך 2,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי 

שיונפק באמצעות הבינלאומי )לא כולל משיכות במזומן(. הכל מפורט בטופס ההצטרפות למבצע.

משכורת: כהגדרתה בנהלי הבנק ובטופס ההצטרפות.

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 צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי 
יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. 

אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הטבות בני"ע: עם בחירה בהטבות לפי הצעה זו, הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת בעמלות, גם אם הינו זכאי לה מתוקף השתייכותו לקבוצת 
אוכלוסייה מסוימת או בכל אופן אחר שהוא, לרבות בתוקף הטבות פרטניות הקיימות לו.

ריבית פריים )P(: "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק.


