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 לכבוד 

 ארגון הממונים על הבטיחות  

 והבריאות התעסוקתית בישראל 

 חברי ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל ל הטבות הנדון: הסדר 

 

)"הבנק"( לעובדי    מציע בנק דיסקונט לישראל בע"מ אנו שמחים להציג בפניך את התנאים המיוחדים אותם  

   )להלן ביחד: "ההסדר"(. "( שיפתחו חשבון בבנק דיסקונטארגוןה"להלן: ) הארגון

 הסדר מתכונת ה 

 ההסדר יופעל בכל סניפי הבנק.  .1

 , בכפוף להצגת תלוש משכורת ו/או תעודת עובד. ועפ"י דרישתו  העובד ההצטרפות להסדר הינה באחריות   .2

וקבלת   .3 להסדר  הצטרפות  כי  בבנק  מובהר,  עו"ש  חשבון  בניהול  מותנית  וההטבות  המיוחדים  התנאים 

₪ ומעלה בחשבון משותף    ₪25,000, לבנק בחשבון יחיד או    15,000ובהעברת משכורת מס"ב מעל  

מעל   או   בני"ע  פיקדונות  ו/או  כספיים  פיקדונות  עובד  500,000בניהול  בבנק,   להעביר שיפסיק ש"ח 

או שמשכורתו תקטן מתחת לסכום הנדרש או אשר יקטין את    בבנק  משכורת באמצעות מס"ב לחשבונו

 מההסדר.   יגרע גובה הפיקדונות מתחת לסכום הנדרש, תבוטל חבילת ההטבות והוא

 התנאים וההטבות 

וההטבות   .1 המיוחדים  התנאים  מתן  על  ההחלטה  מקרה,  הארגוןבכל  האשראי,  לעובדי  תנאי  )לרבות 

 לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.  יםכפופיהיו תקופתו, סכומו והבטוחות לפירעונו וכו'( 

לעת  עת  מ נהוגים ומקובלים בבנק  כפי שיהיו  התנאים המיוחדים וההטבות יינתנו בכפוף לנהלים ולכללים   .2

 בבנק מפעם לפעם.  ודרשפי שיובהתאם למסמכים, לטפסים ולאישורים כ

למצב שוק ההון ובשוק הכספים  בתנאי ההסדר עשויים לחול שינויים, מעת לעת, בהתאם להחלטת הבנק,   .3

 בכתב ומראש.  לארגוןהוראות החוק בנדון. הודעה על כך תימסר לו

)תעריפון   .4 הלקוח  על  החל  הבנק  לתעריפון  ביחס  הינם  זה  במסמך  המפורטים  וההטבות  התנאים  כל 

 . ליחיד/עסק קטן(, כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת

 מצוין אחרת בגוף ההסדר. , פרט לתחומים בהם שנים 4-ליינתנו  תנאי ההסדר

 חובה על הלקוח לבקש להצטרף להסדר. 

 ימי עסקים ממועד קבלת הסכמתכם. 14ההסדר יכנס לתוקף תוך 

 . 31.08.2021העובדים יוכלו להצטרף להסדר עד 

 

 בכבוד רב,  

 אלי ברכה 

                                          מנהל האשראי ללקוחות פרטיים

 __________________________________________________________________________ 
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 תאריך __________                                                                                                                           

 לכבוד       

 בנק דיסקונט לישראל בע"מ      

 eli.bracha@dbank.co.ilלכתובת      

 

 הצעתכם  על אישור  ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל הננו המורשים לחתום בשם    

 הארגון. לחברי  הנ"ל

 בהתאם לאמור במכתב זה, יעשה בכפוף     חבריםאנו מצהירים ומתחייבים כי הפרסום של ההסדר ל    

 .1982-א לחוק התקשורת )בזק ושירותים(, תשמ"ב30להוראות כל דין, לרבות סעיף      

  

 שם ___________________   ת.ז. ______________      חתימה ___________________      

      

 ימה ___________________ שם ___________________   ת.ז. ______________      חת     

         

                                                       ___________________ 

 חותמת                                                                     
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 לחברי ארגון  הסדר הטבות 

 והבריאות התעסוקתית בישראלהממונים על הבטיחות 

 לבנק דיסקונט מעבירי משכורת לקוחות חדשים 

 

מעל   מס"ב של החברה  מותנית בניהול חשבון עו"ש בבנק ובהעברת משכורתקבלת התנאים המיוחדים וההטבות  

ונות  בניהול פיקדונות כספיים ו/או פיקד₪ ומעלה בחשבון משותף, או    25,000בחשבון יחיד או    לבנק   ₪  15,000

 . ש"ח בבנק 500,000בני"ע מעל 

 

   .מיום פתיחת החשבון  שנים 4 –תקופת הזכאות לתנאים 

 הטבה בעמלות ניהול החשבון.  50%שנים וללקוחות קיימים תינתן  4לאחר 

 פטור –עמלת פעולה ע"י פקיד 

 טלפוני מאויש: עמלה זו כוללת פעולות כמפורט להלן הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד 

 הפקדת/משיכת מזומן  ▪

 הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח  ▪

 העברה או הפקדה לחשבון אחר  ▪

 פדיון שיק )כולל משיכה בשיק עצמי(  ▪

 שיקים(  20הפקדת שיק )לכל   ▪

 תשלום שובר ▪

 פריטת מזומן  ▪

 

 פטור – עמלת פעולה בערוץ ישיר 

 אחת הפעולות להלן:   

 זיכוי חשבון באמצעות מסלקה ▪

 בכרטיס אשראיחיוב  ▪

 הפקדת מזומן  ▪

 משיכת מזומן במכשיר אוטומטי   ▪

 העברה או הפקדה לחשבון אחר  ▪

 תשלום שובר ▪

 שאילתת מידע בכל נושא  ▪

 משיכת שיק ▪

 שיקים(  20עד  -הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים ▪

 חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע  ▪

 

 פטור   -  ובערוץ ישירפעולות המבוצעות ע"י פקיד על עמלת מינימום 

 

 פטור  - קים רגיליםצ'עמלת פנקסי 



- 4 - 
 

 

 מפתח דיסקונט כרטיסי אשראי

 ומעלה ₪ 2,000בכרטיס שבו בוצעו רכישות חודשיות בסך  שנתייםמדמי כרטיס אשראי ל פטור

כולל כרטיסי ויזה  ,Fly Card ,Fly Card Premium ,Extra Home Extra Family )לא  כרטיס   , Infinite למועדון   High Miles  , כרטיס המשויך 

 ( go2 וכרטיס נטען 
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 פעילות בניירות ערך 

 

 החזר מלא  עמלת העברת תיק ני"ע מבנק אחר 

 לרבעון   0.04% דמי ניהול פיקדון ני"ע בארץ  

 לרבעון  0.05% דמי ניהול פיקדון ני"ע בחו"ל

עמלת קנייה/מכירת מניות ואג"ח בבורסה  
 בת"א

0.20%   

עמלת קנייה/מכירת מניות ואג"ח בבורסות 
 ארה"ב

 + הוצאות צד ג'   0.25%

   0.05% עמלת קניית/מכירת מק"מ 

 משווי העסקה     1.2% קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעוף 

 
 העמלות לעיל בכפוף לעמלת מינימום ומקסימום כמפורט בתעריפון הבנק 

 יחויבו לפי התנאים לעיל.   -יחולו תעריפי העמלות בהתאם למסלול הרלוונטי, עמלות שאינן נכללות במסלול -Invest)*( ללקוחות במסלולי 

 

 פעילות במטבע חוץ 

  דמי ניהול עו"ש במט"ח: פטור 

   :עמלת מינימום כמפורט בתעריפון הבנקעמלת חליפין 

   :הנחה.  65%הפרשי שער 

 יחויבו לפי התנאים לעיל  -יחולו תעריפי העמלות בהתאם למסלול הרלוונטי, עמלות שאינן נכללות במסלול -Investללקוחות במסלולי *  

 . למעט ההטבות המופיעות לעיל, שאר העמלות תגבנה בהתאם לתעריפון הבנק

 

 הלוואות 

 הצטרפות ללקוחות חדשים )חד פעמית( הלוואת  

 פתיחת החשבוןחודשים מיום  3זכאות: לקוחות חדשים, עד 

 ₪ 50,000 עד סכום:

 חודשים  36: עד תקופה

 0.25%: פריים+ריבית 

 31.03.2021: עד התוקף ההצטרפות להלווא

 הלוואה לכל מטרה ללקוחות חדשים 

 זכאות: לקוחות חדשים, עד שנה מיום פתיחת החשבון. 

 ₪  120,000סכום: עד 

 חודשים  80תקופה: עד 

 ריבית אטרקטיבית

 פעילות הלקוחלו ת ההלוואהבהתאם לתקופריבית ההלוואות *

 31.12.2021: עד התוקף ההצטרפות להלווא*

 האמור אינו מהווה הצעה ו/ או התחייבות למתן אשראי *

 לפועל  הוצאה והליכי פיגורים בריבית חיוב לגרור עלול ההלוואה בפירעון עמידה *אי

 בטחונות כפופים לשיקול דעת הבנק  העמדת הלוואה ודרישת *
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 ₪ לחשבון. 5,000 -ההלוואות יינתנו כנגד התחייבות חתומה של העובד להעברת משכורת נטו החל מ* 

 

 

 


