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 (6) (4( )1)הטבות לקבוצות אוכלוסייה  -נספח א' 

 חשבונות סטודנטים

 תלמידי ישיבות חשבונות אברכים/

 אולפנות/ /תלמידות סמינרים /כולל

 )ללקוחות סניפי מערך פאג"י בלבד(

 חשבונות חיילים

 /ות בניו

 שירות לאומי

 חשבונות צעירים

  (20 - 14 ) 
 נושא

עמלה פעולה ע"י  פטור פטור פטור פטור

פקיד/עמלת פעולה 

בערוץ ישיר/עמלת 

 (2)מינימום חודשית 

(5) 

 עמלת הקצאת אשראי טורפ פטור פטור פטור

 ישראלי במטבע

 מעמלת  שנים 3 -ל פטור

כאל  ויזה כרטיס דמי

 CalChoiceו  רגיל בכרטיסים

 בייסיק :מהסוגים הבאים

 בייסיק ,מקומי ,מקומי

 ,זהב ,בינלאומי ,בינלאומי

פלטינום, בכפוף לתנאי 

 .המועדון של חברת ויזה

 שנים מעמלת  5 -פטור ל

 של "קמפוסכרט"דמי כרטיס 

ישראכרט בכרטיסים מסוג 

  MasterCard ,,דיירקט

 Gold MasterCard -ו 

בכפוף לתנאי המועדון של 

 .חברת ישראכרט

  לאברכים ניתן כל עוד חשבון פטור

הלקוח מסווג כחשבון אברך בהתאם 

 3.4לתנאים המפורטים בסעיף 

בנספח א' לתעריפון, בכרטיס ויזה 

, בייסיקכאל רגיל מהסוגים הבאים:  

מקומי, בייסיק בינלאומי, יק בייס

לא כולל  .בינלאומי, זהבמקומי, 

 .Cal Choiceכרטיסי 

 שנים מעמלת דמי  5-פטור ל

כרטיס "קמפוסכרט" של ישראכרט 

בכרטיסים מסוג דיירקט, 

MasterCard, 

 Gold MasterCard -ו

פטור מדמי כרטיס 

"מועדון יותר" 

בכפוף לתנאי 

לכרטיסים  המועדון

 כרטיסי  הבאים: 

בייסיק  -כ.א.ל  ויזה

מקומי, מקומי, 

בייסיק בינלאומי, 

 בינלאומי.

 כרטיסי ישראכרט:

MasterCard. 

 3 -פטור ל -דיירקט

 .שנים מדמי כרטיס

 

פטור מדמי כרטיס 

"ישראכרט צעיר" 

( 22-16)לגילאי 

     MasterCardמסוג

 )לשימוש מקומי(

בכפוף ודיירקט 

לתנאי המועדון של 

 .חברת ישראכרט

דמי כרטיס פטור מ

 נוער"כאל "ויזה 

( 19-16)לגילאי 

מסוג בייסיק בכפוף 

לתנאי המועדון של 

 כאלחברת 

 כרטיס אשראי

פנקסים רגילים  חינם  2

 (3) בשנה קלנדרית

פנקס אחד רגיל  חינם בשנה 

 קלנדרית

פנקס אחד רגיל  

חינם בשנה 

 (3) קלנדרית

פנקס אחד רגיל 

 חינם 

 בשנה קלנדרית 

 (2) פנקסי שקים

 ניירות ערך    

0.40%  

)בכפוף לתשלום עמלת 

 ימום/מקסימום(מינ

0.40%  

)בכפוף לתשלום עמלת 

 ימום/מקסימום(מינ

--- --- 

קניה/מכירה/פדיון של 

מניות ואג"ח 

הנסחרים בבורסה 

  בת"א

0.45%  

)בכפוף לתשלום עמלת 

 ימום/מקסימום(מינ

0.45%  

)בכפוף לתשלום עמלת 

 ימום/מקסימום(מינ

--- --- 

קניה/מכירה/פדיון של 

ני"ע בחוץ לארץ 

)מניות, אג"ח  וקרנות 

  נאמנות(

 --- ---  לרבעון 0.1365%  לרבעון 0.1365%

 קדון ני"עידמי ניהול פ

בת"א 

הנסחרים/שאינם 

  נסחרים בבורסה
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  לרבעון  0.1393%   לרבעון  0.1393% 

--- --- 

 קדון ני"עידמי ניהול פ

בחו"ל 

הנסחרים/שאינם 

  ים בבורסהנסחר

  .מחשבון אותו לקוח מבנק אחר העברת תיק ני"עהחזר עמלה בגין 

ההחזר יבוצע כנגד הצגת הודעה על תשלום העמלה שהונפקה ע"י 

הבנק האחר. ההחזר יבוצע עד לגובה העמלה כמפורט בתעריפון 

 .הבנק הבינלאומי לא כולל הוצאות צד ג'

 העברת תיק ני"ע  

 מט"ח    

 0.45%בשיעור הטבה 

 ברכישת/המרת מט"ח

 0.45%בשיעור הטבה 

 ברכישת/המרת מט"ח
 הטבת שער --- ---

 הנחה 33% הנחה 33%
--- --- 

 עמלת חליפין

 מט"י/מט"ח

 הנחה 30% הנחה 30%
--- --- 

הפקדת/משיכת מזומן 

 במט"חלחשבון 

 הפקדת שיק במט"ח --- --- הנחה 15% הנחה 15%

ת תיק הלוואה פתיח --- --- הנחה 30% הנחה 30%

ההטבות יינתנו . לדיור

ללקוחות הנוטלים 

של  הלוואות בסכום

 ש"ח ומעלה 100,000

 
בהתאם  המסווג בבנק כמשתייך לקבוצת האוכלוסיה הרלבנטיתפרטי )לא עסקי( קבלת ההטבות מותנית בניהול חשבון  .1

 לתבחינים הנהוגים בבנק מעת לעת לעניין זה.

 .יה זויאוכלוסון עו"ש במטבע ישראלי בלבד של ההטבות בעמלות אלו ניתנות בחשב .2

ואילך כמשתייך לקבוצת האוכלוסייה הרלוונטית )לרבות לקוח שחודש סיווגו כ"סטודנט"  01.06.2016ללקוח שחשבונו יסווג מיום  .3

מותנה בכך פנקס חינם כאמור יינתן בהזמנת פנקס שקים באמצעות שירות הבינלאומי און ליין בלבד ) -( 31.10.2016 -לאחר ה

 שהלקוח מנוי לשירות זה ובעל הרשאה מתאימה( לרבות באפליקציה.

 הגדרות: .4

,  ללא שותפים. סיווג "חשבון צעיר" יהיה בתוקף 14-20קטין/צעיר בגיל  חשבון עו"ש ליחידים, המתנהל ע"י  –חשבון צעיר  .4.1

 ם מבניהם., לפי המוקד20עד לסיווג חשבון כמשתייך לקבוצת אוכלוסיה אחרת או עד לגיל  

מתאים לפיו הינו חייל בשירות חובה או משרת  חשבון עו"ש ליחידים, המתנהל  ע"י לקוח שהציג לבנק אישור -חשבון חייל   .4.2

בשירות לאומי ובלבד שמופקדת לחשבון באופן שוטף משכורת חודשית מצה"ל, ממוסדות השירות הלאומי או מגוף אחר 

 ר יהיה בתוקף למשך כל תקופת השירות הצבאי הסדיר/השירות הלאומי.שאושר ע"י הבנק. סיווג חשבון חייל כאמו

המתנהל ע"י הלקוח שהציג לבנק תעודת סטודנט או אישור מתאים אחר, מטעם , חשבון עו"ש ליחידים –חשבון סטודנט  .4.3

אקדמיות( או המוסד בו הוא לומד, על היותו סטודנט במוסד אקדמי להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל )לרבות מכינות קדם 

   , שמשך הלימודים בו הוא לפחות שנה.בישראלבמוסד להכשרה מקצועית 

(. סיווג " חשבון סטודנט" יהיה בתוקף 40בלבד )באוניברסיטה הפתוחה עד גיל  35גיל עד  לסטודנטיםהחשבון מיועד 

 נים )לעניין זה, "שנהש 3 -יתרת שנות הלימוד האקדמיות שנותרו לסטודנט עד סיום התואר, אך לא יותר מלמשך 

 מותנה בהצגת אישורים עדכניים.(. חידוש הסיווג למשך תקופה נוספת 31/10 -שנה המסתיימת ב –" אקדמית

 חשבון עו"ש ליחידים, המתנהל ע"י לקוח שהציג לבנק אישור לימודים מה - /אולפנהתלמידת סמינרכולל/ישיבה/ חשבון אברך/תלמיד .4.4

 הוא/היא לומד/ת.בו  /אולפנה"כולל/ישיבה/סמינר

סיווג "חשבון אברך / תלמיד  .בלבד 22גיל  עד/אולפנה ותלמידות סמינר ,בלבד 35גיל  עד /כוללהחשבון מיועד לאברכים, תלמידי ישיבה

( וחידושו למשך שנה אקדמית נוספת מותנה 31/10" יהיה בתוקף למשך שנה אקדמית אחת )עד /אולפנהתלמידת סמינרכולל//ישיבה 

 ורים עדכניים.בהצגת איש
 .ש"העו בחשבון מורחב או בסיסי עמלות מסלול תנאי על עדיף ישיר בערוץ ופעולה פקיד ידי על פעולה מעמלות פטור.    5
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במלואן )ללא כל הטבה(,  תגבנהההטבה בעמלות לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן .    6
  רת לעיל. מובהר כי אם צוינורש אחאלא אם נקבע במפו

 .בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן )ללא הטבה(       
   http://www/fibi.co.il .מידע מלא על ההטבות ותנאיהן מתפרסם בעלוני מידע המצויים  בסניפים ובאתר הבנק באינטרנט .1
 הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח.הסדרת  .2

 
ישיר )לכל  פעולות ע"י פקיד בחודש, במחיר של פעולה בערוץ 4-" זכאים למוגבלות עםאנשים חשבונות "אזרחים ותיקים" או "

 .פעולה(
 -בהתאם לכללי הבנקאות )שירות ללקוח()עמלות( לידיעת הלקוחות,

    קים.בחוק האזרחים הותי כמשמעותו -"אזרח ותיק"
 40%לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, ולפיו הוא סובל מנכות בשיעור של  -"מוגבלות עםאדם "

  או יותר.
 

אין כפל הטבות. חשבון המסווג כמשתייך לקבוצת אוכלוסייה כאמור, לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת )במסגרת קבוצת אוכלוסייה 

 .הבנק/באופן אחר( למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט )וזאת, כאמור, ללא כפל הטבות(אחרת/מבצע של 

 

 מהירים לקישורים חזרה




