
הבנק של המורים

לקבלת פרטים נוספים ולקביעת פגישה אישית ניתן להתקשר לסניף:
סניף רמת גן, רח' ביאליק 10

אנשי קשר - קרצבורג לובה: 03-6799209, ביסטרוב טלי: 03-6799206

* למעבירי משכורת בגובה של ₪4,000 ומעלה. ** בניכוי מס כחוק.
כל ההטבות ללקוחות המצטרפים והמנהלים חשבון עו”ש משכורת בבנק למשך 36 חודשים. בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים 
לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק. כל האמור אינו בגדר של ייעוץ השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, 
אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. מתן הלוואות נתון לשיקול הבנק. 

הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיק בכל עת. ריבית הפריים נכון ל-1.11.12: 3.50%.

או

או

שי 
מועדון מורים חופשי - 10 ₪ לחודש 

לפעולות עו"ש ללא הגבלה 
וגם

הלוואת 4U - עד 30,000 ₪
 ללא ריבית והצמדה לתקופה

של עד שנתיים 

דורון 
מועדון מורים חופשי - 10 ₪ לחודש 

לפעולות עו"ש ללא הגבלה 
וגם

אוברדראפט חינם 
בגובה המשכורת ל-3 שנים 

וגם
הלוואת כפל רווחה לכל מטרה

עד ₪16,000 בריבית שנתית קבועה 
של 2.44% להחזר במשך שנתיים

מתן 
מועדון מורים חופשי - 10 ₪ לחודש 

לפעולות עו"ש ללא הגבלה 
וגם

פיקדון "ריבית במיידית" 
סוגרים פיקדון של עד ₪50,000 

ל-3 שנים ומקבלים** 
8% ריבית מראש לעו"ש

זה הזמן להצטרף לבנק מסד וליהנות* מבחירה של אחת 
משלוש חבילות הטבה קלאסיות המתאימה לכם ולצורכיכם!

הטבות 
מיוחדות גם 

לבני זוג 
ולמשפחה!

כרטיס אשמורת בתנופה 

המקנה לך מגוון הטבות, מבצעים 

והנחות ומעניק פטור מדמי כרטיס

הלוואה לרכב חדש

 עד 100% מהמחיר ועד 150,000 ₪

בריבית פריים מינוס 0.5%

ליווי אישי

בייעוץ להשקעות לכל אורך הדרך

הטבות

בתוכנית חיסכון, פקדונות בשקלים, 

ניירות ערך ומטבע חוץ

מסד להשתלמות

תוכנית חיסכון לשבתון, הדואגת 

לשמור על רמת ההכנסה שלך 
 

גם בשנת השבתון ומעניקה 
 

זכאות לקבלת הלוואה משלימה

הטבות קלאסיות
במיוחד עבורכם

הטבות מיוחדות לסגל ההוראה 
והמרצים במכללת שנקר


