לומדים
במכללה
הישראלית
לספורט?

הטבות עו”ש

כרטיס אשראי
מפתח דיסקונט

פעילות
השקעות

פתחו חשבון בדיסקונט
ותיהנו מפטורים והטבות
מגיל  22ועד גיל ( 25כולל)

אם ברצונכם לשמוע יותר לגבי
שירותי הבנק ,אנחנו מזמינים אתכם
להיכנס אלינו לסניף נווה אביבים
או לפנות ל:
שי איצקוביץ  -מנהל הסניף
050-7303626

הלוואות
ומשכנתאות

שירותי דיגיטל
מתקדמים

* אי עמידה בפרעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

Shay.itzkovich@dbank.co.il

קרן טוטמן
מנהלת מגזר לקוחות פרטיים

keren.tutman@dbank.co.il

מה חושבים עלינו

סקר שביעות רצון על פי
מדד מרקטסט

תנאים כלליים

>

פטורים והטבות
לתקופה של
 3שנים

חזור

הטבות בעו"ש

הבא

בנוסף לא משלמים ריבית על מינוס עד ₪ 2,000
פטור
מעמלות עו״ש
עיקריות

הטבות

פטור
מדמי כרטיס
אשראי*

פטור

בדיסקונט
ב sms-חבילה
בסיסית

בתחום ניירות ערך
ומט״ח

והמון הטבות

ערבויות
לשכ״ד למגורים
( 2.5%שנתי) ללא
עמלת מינימום

אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
* ללקוחות בעלי חשבונות פרטיים עו"ש שיקלי עם מסגרת אשראי בבנק ,בכפוף לתנאי החשבון (למעט ללקוחות בהליכי חדלות פירעון ובטיפול משפטי)
* ללקוחות בעלי קו אשראי נמוך מ ₪ 2,000 -הפטור יינתן עד גובה קו אשראי קיים
* כפוף לתשלום עמלת בקצאת אשראי ,כמפורט בתעריפון הבנק ובהתאם לתנאי החשבון
* לפרטיים בעלי מסגרת אשראי מאושרת ,בכפוף לתנאי הבנק ותנאי החשבון ההלוואה עלול לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל  -לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש הטבות בעמלות פעולה – כולל פטור מעמלת
מינימום לפעולות המבוצעות ע׳׳י פקיד ובערוץ ישיר
* פטור מדמי כרטיסים נבחרים לפי הגדרת הבנק
מסגרת אשראי  -ריבית שנתית נומינלית  4.6%ריבית שנתית מתואמת ( 4.67%נכון ליום  * )1.2.2022שיעור ריבית הפריים עומד על ( 1.6%נכון ליום )1.2.2022

חזור

כרטיס אשראי מפתח דיסקונט
פטור מדמי
כרטיס אשראי

הצטרפו
לחיסכון מפתח

הבא

פטור מדמי כרטיס אשראי

תכנית חיסכון מפתח דיסקונט
מצטרפים לחיסכון מפתח ,משלמים עם כרטיס אשראי
מפתח דיסקונט ונהניםמהאפשרות לחסוך ב 3-מסלולים:
עיגול עסקה | צבירת הנחות | הפקדה משלימה
פרטים מלאים באתר הבנק discountbank.co.il

הטבות
מפתח

הנחות
בעשרות רשתות ומאות בתי עסק ,אירועי תרבות ,פנאי וספורט
חניה חינם*
נבחרים בכל יום החל מהשעה  16:00ובמהלך כל סוף שבוע
בחניוני

פטור מדמי כרטיס לא כולל כרטיסים המשויכים למועדון דיינרס  ,High Milesכרטיסי  ,Fly Card/Premium ,Extra Family ,Extra Homeכרטיסי ויזה  Infiniteוכרטיס נטען  .2GOסוג הכרטיס לשיקול דעת מנהל הסניף .תנאי
הטבת החניה ,רשימת החניונים בהם ניתנת ההטבה ושעות פעילותם ,בהתאם למפורט באתר מפתח דיסקונט ובתקנון מפתח דיסקונט .מחירי החניה המלאים בחניונים שבהטבה מפורטים באתר סנטרל פארק (קיים קישור
באתר מפתח דיסקונט) הטבת החניה חינם בחניוני סנטרל פארק נבחרים תתאפשר רק באמצעות כרטיסי מפתח פעילים בעלי מחזור פעילות של  ₪ 600ומעלה בכרטיס בחודש ,במועד החיוב הקודם למועד החיוב
האחרון ,בכרטיס האשראי בו התבקשה ההטבה * .אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .חסכון מפתח  -המידע האמור אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה
ואינו מחליף ייעוץ אישי vip .נתב"ג :במקום  * 159$לטסים מטרמינל  ,3עד  6אנשים ,תנאי הזכאות המלאים להטבה באתר

חזור

פעילות השקעות

הבא

ניירות ערך

•עמלת העברת תיק ני׳׳ע מבנק אחר החזר מלא
•דמי ניהול פיקדון ני״ע בארץ 0.1% :לרבעון
•דמי ניהול פיקדון ני”ע בחו”ל  0.125%לרבעון
•עמלת קנייה  /מכירה של מניות ואג״ח בבורסת ת״א0.25% :
•עמלת קנייה  /מכירה של מניות ואג”ח בבורסת ארה״ב  + 0.35%הוצאות צד ג’

מטבע חוץ

•עמלת חליפין פטור
•הטבה בשער חליפין0.4% :

שירותי
ייעוץ
השקעות

לשירותך עומדים מרכזי ייעוץ ומרכזי בנקאות השקעות.
מיטב יועצי ההשקעות שלנו הינם בעלי יידע עשיר וניסיון רב
בשוק ההון וזמינים עבורך באופן אישי.

*הטבות ני"ע כפוף לעמלת מינימום ומקסימום כמפורט בתעריפון הבנק* .ללקוחות במסלולי  - investיחולו תעריפי העמלות בני"ע ומט"ח בהתאם למסלול  investהרלוונטי גם במקרה שהן נחותות ביחס להטבות
המפורטות במסמך זה ,עמלות שאינן נכללות במסלול  investיחויבו לפי התנאים המפורטים במסמך זה* .זכאים להצטרף למרכזי הייעוץ  /ייעוץ במערך הסניפים בעלי תיק השקעות בסך  ₪ 100,000עד ₪ 1,000,000
*זכאים להצטרף למרכזי בנקאות השקעות בעלי תיק השקעות מעל * ₪ 1,000,000בהתאם לשעות פעילות המסחר של הבורסה בארץ ובארה"ב *בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ולהוראות

חזור

הלוואה

הלוואה
לתשלום שכ"ל
ולכל מטרה

הבא

הלוואה לא צמודה בריבית משתנה בתשלומים
סכום :עד  15א' ₪
תקופה :לעד  36חודשים (עם אפשרות לדחיית תשלומי הקרן לעד  12חודשים)
ריבית :החל מפריים2.2%+
ריבית שנתית נומינאלית  ,3.8%ריבית שנתית מתואמת  3.87%נכון לתאריך 28.2.2022
תוקף ההצטרפות להלוואה עד 31.12.22

פרטים מלאים אודות זכאות להלוואה בתנאים מיוחדים אצל הבנקאים בסניפים * מתן האשראי והבטחונות כפוף לנהלי הבנק ולשיקול דעת מנהל הסניף
* האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן אשראי *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל * תוקף ההצטרפות להלוואות עד 31.12.22

חזור

שירותי דיגיטל מתקדמים
אתר
ואפליקציית
דיסקונט

נהנים מחווית בנקאות אחרת
באתר ובאפליקציה המתקדמים של דיסקונט אפשר לנהל
את החשבון מכל מקום ובכל זמן ,עם עשרות פעולות
ומידע על החשבון של .ך
אנחנו מתחדשים ומשתכללים כל הזמן ,על מנת להיות
בחזית הטכנולוגית ולהתאים לך יות .ר

צריכים מידע? לבצע פעולות? לשלוח מסמך לבנקאי?
דידי הנציגה הדיגיטלית של דיסקונט באפליקציה,
זמינה  ,24/7תענה לכם על שאלות בנושא החשבון שלכם,
תנווט אתכם למידע ולפעולות שאתם צריכים באפליקציה
וגם תקשר אתכם עם בנקאי אנושי אם צרי .ך
מורידים את האפליקציה לנייד ומתחילים לנהל את
החשבון בקלות

*כפוף להצטרפות לערוצי תקשורת דיגיטלית

הבא

חזור

מה חושבים עלינו?
מדד מרקטסט קבע:
לקוחות דיסקונט מעדיפים
להישאר בבנק שלהם

הבא

סקר מרקטסט קבע:
דיסקונט במקום הראשון
בשביעות הרצון מאפליקציית דיסקונט

יולי  5 ,2021הבנקים הגדולים

לומדים
במכללה
הישראלית
לספורט?
אנחנו מחכים לכם
בסניף נווה אביבים
יהודה הנשיא  ,34תל אביב

אם ברצונך לשמוע יותר לגבי שירותי הבנק ,אנחנו
מזמינים אותך להיכנס אלינו לסניף.
למידע נוסף:
discountbank.co.il

אפליקציית דיסקונט

טלבנק דיסקונט *6111

תנאים כלליים :צעירים מגיל  22עד גיל ( 25כולל) בחשבונות פרטיים בלבד! ולפרטים מלאים ,נא לפנות אל סניפי הבנק *כל התנאים וההטבות בעלון זה הינם ביחס לתעריפון הבנק החל על הלקוח (יחיד  /עסק קטן) כפי שיהיה
נהוג בבנק מעת לעת *סיווג הלקוחות לפלחים או לקבוצות וכן התנאים וההטבות כמפורט במסמך זה ,הינם בהתאם לקריטריונים ונוהלים הנקבעים בבנק מעת לעת ,והבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לשנותם ,כולם או חלקם ,ואף
לבטלם* .הזכאות לתנאים ,להטבות ,לאשראי ולשירותים הינה כפוף לעמידה בקריטריונים ולנהלים הנקבעים מעת לעת ,והבנק רשאי לפי שיקול דעתו לשנותם ,כולם או חלקם ,ואף לבטלם * אי עמידה בפרעון הלוואה עלול לגרור
חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל * תוקף ההצטרפות עד * 31.12.22ט.ל.ח.

