
 יש דברים
   שאתם חייבים לפתוח...

ועוד מגוון הטבות והכל ל-5 שנים!

אין עמלות
על העו"ש*!

אין ריבית על 
אוברדרפט!

יש ריבית על 
יתרות זכות!

יש הלוואת 
התארגנות עד 

₪ 120,000

עמלות פקיד, ערוץ ישיר ומינימום בעו"ש  *

ציבור האחים והאחיות
של ביה"ח תל השומר



לא משנה באיזה בנק אתם, מהיום אתם יכולים להעביר את חשבון המשכורת שלכם 
לאוצר החייל וליהנות מחשבון מיוחד שרק בנק כמו אוצר החייל יכול להציע.

אז למה אתם מחכים?

עוברים ומרוויחים!

עכשיו גם אתם 
יכולים ליהנות

מהחשבון המשתלם במדינה 

ההטבות המרכזיות 
ב"חשבון חופשי"

מהן תיהנו ב - 5 השנים הקרובות:
פטור מלא מעמלות עו"ש מרכזיות

ריבית על יתרות זכות בעו"ש

"אוברדרפט ללא ריבית"

2 פנקסי שיקים חינם בכל שנה 

הלוואת התארגנות עד 120,000 ₪

הטבות בעמלות קניית/מכירת ני"ע 
לפעילים באמצעות האינטרנט

ריבית פריים על יתרות זכות של עד 5,000 ₪

בסך של עד 5,000 ₪ )בכפוף לריבית הפריים, הערות בגב העלון(

למזמינים באתר האינטרנט

או עד 10 משכורות )הנמוך מביניהם( לתקופה של עד 10 שנים 
)ניתן לממש עד 3 חודשים מיום ההצטרפות ולא יאוחר מ- 31.12.2015(

גובה ההלוואה ייקבע בהתאם ליכולת ההחזר וגובה המשכורות המועברות לחשבון

 ריבית הפריים נכון ל-24/2/2015 הינה 1.6%



פירוט 
ההטבות
"אוברדרפט ללא ריבית"

ריבית על יתרות זכות בעו"ש

הטבות בפעילות בני"ע באינטרנט

2 פנקסי שיקים חינם בכל שנה

"פיקדון זהב"

הנחה ברכישת מט"ח

ב"חשבון חופשי" לא תשלמו ריבית על האוברדרפט שלכם עד ליתרת חובה 
של 5,000 ₪ )בכפוף לתנאי המבצע(

ב"חשבון חופשי" העו"ש שלכם שווה לכם יותר! יתרות הזכות בחשבונכם 
ישאו ריבית של פריים )עד ליתרה של 5,000 ₪(

מצטרפים לשירות "אוצר באינטרנט" ונהנים מעמלות מופחתות על מגוון פעולות 
קנייה ומכירה של ני"ע

למזמינים באתר האינטרנט

פיקדון לשנה - בריבית P - 1.6% למפקידים 50,000 ₪ ומעלה

50% הנחה על עמלת חליפין לרכישת מט"ח מזומן לנסיעה לחו"ל בכפוף למינימום 
)מוגבל לעסקאות של עד $10,000(

• ההטבות מוענקות לתקופה של 5 שנים בכפוף לניהול חשבון משכורת ריבית הפריים נכון ל-24/2/2015 הינה 1.6%

פטור מלא
מעמלות עו"ש מרכזיות

פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד

פטור מעמלות פעולה בערוץ ישיר

פטור מלא ל-5 שנים מעמלת מינימום בעו"ש

הפקדת מזומן - פטור מלא ל-5 שנים*
משיכת מזומן - פטור מלא ל-5 שנים*

הפקת ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח-פטור מלא ל-5 שנים
העברה או הפקדה לחשבון אחר - פטור מלא ל-5 שנים

פדיון שיק )כולל משיכת שיק עצמי( - פטור מלא ל-5 שנים
הפקדת שיקים )לכל 20 שיקים( - פטור מלא ל-5 שנים

תשלום שובר - פטור מלא ל-5 שנים
פטור מלא ל-5 שנים* פריטת מזומן -

משיכת מזומן במכשיר אוטומטי - פטור מלא ל-5 שנים
חיוב בכרטיס אשראי - פטור מלא ל-5 שנים

הפקדת מזומן - פטור מלא ל-5 שנים
זיכוי חשבון באמצעות מסלקה - פטור מלא ל-5 שנים

העברה או הפקדה לחשבון אחר - פטור מלא ל-5 שנים
תשלום שובר - פטור מלא ל-5 שנים

שאילתת מידע בכל נושא - פטור מלא ל-5 שנים
משיכת שיק - פטור מלא ל-5 שנים
הפקדת שיק - פטור מלא ל-5 שנים

חיוב עפ”י הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע - פטור מלא ל-5 שנים

* לא כולל פטור מעמלת טיפול במזומנים ע"י פקיד לכל 100 מטבעות 
  או לשטרות מעל 10,000 ₪



מעכשיו תוכלו לעבור 
בקלות מהבנק הקודם

עם מגוון הלוואות מיוחדות
הלוואת התארגנות

הלוואה עד ₪150,000 לתקופה של עד 5 שנים בריבית פריים + % 0.5

הלוואה לרכישת רכב חדש

הלוואה עד 120,000 ₪ או עד 10 משכורות )הנמוך מביניהם(
 לתקופה של עד 10 שנים

 )ניתן לממש עד 3 חודשים מיום ההצטרפות ולא יאוחר מ - 31.12.2015(
גובה ההלוואה ייקבע בהתאם ליכולת ההחזר וגובה המשכורות המועברות לחשבון

מיוחד!
"אוצר עד אליך"
שירות ייחודי הניתן חינם 

באמצעות שליח המטפל עבורכם 
בתהליך העברת החשבון 

מהבנק שלכם לבנק אוצר החייל:
 העברת הרשאות לחיוב חשבון כגון:

חשמל, ארנונה, טלפון ועוד )הוראות קבע ועסקאות 
בתשלומים בכרטיס אשראי יטופלו בסניף(

העברת זיכויים שונים )כגון זיכויים מביטוח לאומי(

העברת משכורת

בקרוב! העברת תיק ני"ע

 שירות "אוצר עד אליך" יינתן ללקוחות שיפתחו חשבון משכורת בגובה 5,000 ₪ ומעלה 
 במסגרת המבצע  קבלת השירות מותנית בחתימה על טופס הצטרפות לשירות בסניף

 השירות יוענק ברוב אזורי הארץ, פרטים בסניף

- 24/2/2015 הינה 1.6%. ריבית מתואמת שנתית להלוואה הינה 2.12%   ריבית הפריים נכון ל
 הריבית המיוחדת על ההלוואות תינתן בכפוף להעברת משכורת לאורך כל תקופת ההלוואה



 הטבות המבצע מיועדות לפותחי חשבון משכורת חדש בבנק אוצר החייל ומותנות: בהעברת משכורת ישירות לחשבון )באמצעות מס“ב(, חתימה על 
טופס הצטרפות למועדון והעברת משכורת לבנק בגובה 5,000 ₪ נטו ומעלה למשך 5 שנים מיום פתיחת החשבון )צעירים עד גיל 30 ייהנו מתנאי המבצע 
עם העברת משכורת של 4,000 ₪ נטו ומעלה(  הטבת “אוברדרפט ללא ריבית“ - מדרגה ראשונה תוענק בריבית פריים פחות 4.5% )אך לא פחות 
מ-0%(, מדרגה שנייה ושלישית בהתאם לתעריפון  האוברדרפט יינתן ללא ריבית כל עוד ריבית הפריים נמוכה או שווה ל-4.5%  עליית הפריים מעבר 
לשיעור זה תוביל לגביית ריבית על אוברדרפט זה  ריבית שתשולם חייבת במס כדין  “פיקדון זהב” - מובהר כי היה ושיעור המרווח המקורי יהיה 
גבוה מממוצע הריביות הבסיסיות בתקופת פיקדון כלשהי, אזי שיעור הריבית באותה תקופת פיקדון לא יפחת מ-0%  אין התחייבות כלשהי 
למתן אשראי  מתן אשראי והלוואות בכפוף לנהלי הבנק ולשיקוליו ומותנה בכושר ההחזר של הלווה, טיב הערבים, טיב הביטחונות ושיקול דעת הבנק  
הלווים יחויבו בעמלת הקצאת אשראי וביטחונות ע“פ תעריפון הבנק  המבצע בתוקף עד 30/4/2015  תוקף מימוש הלוואת ההתארגנות עד 3 חודשים 
מיום ההצטרפות ולא יאוחר מ - 31/12/2015  הבנק רשאי להפסיק/לשנות את תנאי המבצע בכל עת  כל ההטבות המופיעות בעלון ניתנות ללקוחות 
שיעמדו בתנאי המבצע  אי עמידה בתנאי המבצע יוביל לביטול ההטבות ו/או שינוי תעריפי עמלות  כל האמור לעיל כפוף לנהלי הבנק. ט.ל.ח. 03/2015

לרשותכם 48 סניפים ברחבי הארץ
לקבלת פרטי הסניף הקרוב, היכנסו לאתר האינטרנט או חייגו לאוצר ישיר

גם כשהסניף סגור הבנק פתוח! 
אוצר ישיר - מוקד טלפוני מאויש

להורדת 
האפליקציה 

של אוצר החייל 
סירקו את הקוד

אוצר באינטרנט
bankotsar.co.il

היכנסו לסניף תל השומר של בנק אוצר החייל והביאו איתכם:
• תעודת זהות )כולל ספח( • דף חשבון מ-3 החודשים האחרונים • 3 תלושי משכורת עדכניים

ואנו נעשה את המירב עבורכם )סיוע בהעברת הוראות קבע ועוד(.

כיצד מצטרפים?

לפרטים נוספים: 
סניף תל השומר

אהרון קציר 2, ליד ביה”ח
אתי זייפר: 03-6715210

רותם אסטיבקר: 03-6715213
מרכזיה 03-6715200


