
!IMPACT בוגרי ומלגאי
בואו ליהנות מתנאים 

ושירות שמתאים
לכם יותר!

שלום רב, 
אנחנו שמחים להגיש לכם את ריכוז ההטבות והתנאים

שדיסקונט מציע ללקוחות פרטיים חדשים.

עם הצטרפותכם אלינו, נשמח מאד להכיר אתכם וללמוד 
מה חשוב לכם, שהרי לכל אחת ואחד רצונות וצרכים אחרים. 
אנחנו מאמינים שכאשר נכיר יותר, נוכל להתאים לכם יותר. 

אם ברצונכם לשמוע יותר לגבי שירותי הבנק, אנחנו מזמינים 
אתכם לפנות לרפאל הוד, מנהל קשרי לקוחות,

בטלפון 03-5144200

י

הלוואת הצטרפות עד 50,000 ₪ בריבית אטרקטיבית
עם תקופת החזר של עד 36 חודשים

שירותי ייעוץ פנסיוני

 אנחנו מזמינים אתכם באופן אישי להצטרף 
לדיסקונט וליהנות מתנאים שמתאימים לכם יותר!

עד 3 שנים של פטורים והטבות ללקוחות חדשים

מרכז משכנתאות
ייעוץ עם מומחה לקבלת משכנתא

פטור מעמלת דמי כרטיס אשראי
)כפוף לשימוש חודשי בסך 2,000 ₪(

הלוואה לכל מטרה עד 120,000 ₪ בריבית אטרקטיבית
עם תקופת החזר של עד 80 חודשים

באי היריד ב-18.03.18, שירשמו בעמדת דיסקונט, 
יהיו זכאים לשובר סינמה סיטי VIP זוגי מתנה

כפוף לפתיחת חשבון והעברת משכורת.

תנאים כלליים: 
זכאות להטבות ללקוח פרטי )תעודת זהות חדשה בבנק(: כפוף להעברת משכורת 
החל מ- 5,000 ₪ ו/או החזקת תיק השקעות החל מ- 200,000 ₪ בהתאם לכללי 
הבנק. במקרה של הפסקת העברת משכורת חודשית או הקטנת תיק השקעות 
מתחת לסכום הנדרש, יגרע הלקוח מהתנאים המועדפים. פטור מדמי כרטיסים 
נבחרים לפי הגדרת הבנק. תוקף ההצטרפות לתנאים עד 31.12.18. הזכאות 
לתנאים, להטבות, לאשראי ולשירותים הבנקאים, הינה כפוף לעמידה בקריטריונים 
ולנהלים הנקבעים בבנק מעת לעת, והבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, לשנותם, כולם 
או חלקם, ואף לבטלם. הלוואות - האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן 
אשראי. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי 
הוצאה לפועל. הלוואה לכל מטרה - זכאות עד שנה מיום פתיחת החשבון. ריבית 
שנתית משתנה על בסיס הפריים בהתאם לתנאי החשבון ולפעילות הלקוח. 
תוקף ההצטרפות להלוואה עד ה-31.12.19. הלוואת הצטרפות - הלוואה חד-

פעמית עד 3 חודשים מיום פתיחת החשבון. ריבית שנתית משתנה על בסיס 
הפריים בהתאם לתנאי החשבון ולפעילות הלקוח. תוקף ההצטרפות להלוואה 

31.3.19. ט.ל.ח


