
לסטודנטיםדיסקונט מציע   
  שנים 6עד  סל שירותים והטבות

 

 

תחת  שנים 6 עדלסטודנטים  אטרקטיבי שירותיםהטבות וסל  ית מציע דיסקונטהלימודים האקדמעם פתיחת שנת 

 .FIXדיסקונט מסדר לכם את התואר  !סטודנטים :הכותרת

 :לאוכלוסיית הסטודנטים לפיהן הטבותשל שנים  6עד הבנק מציע  – שנים של הטבות בנקאיות 6עד  .1
  :שנים 4למשך  סטודנטים מההטבות הבנקאיות שלהלןבתקופת התואר הראשון ייהנו 

מינימום  עמלת, ערוץ ישירעמלת פעולה ב, י פקיד"עעמלת פעולה  :ש עיקריות"עופטור מעמלות  - ש"עו •

 .קים'צהקצאת קו אשראי והנפקת פנקסי , SMS, ערוץ ישיר/פקיד פעולותל

  .בתנאים מועדפיםקו אשראי  – קו אשראי •

 ."מפתח דיסקונט"אשראי יס כרטמדמי פטור  - כרטיס אשראי •

 Highמועדון כרטיס המשויך ל, Infiniteכרטיס ויזה , fly card/fly card premium כרטיסילא כולל (

miles 2נטען  וכרטיסgo.(  
 

 .של הטבות בחשבון Uנוספותמשנתיים Uייהנו , שנים של הטבות 4סטודנטים אשר סיימו 

) המועברת לבנק באמצעים ממוכנים(ח "ש 2,000הטבות אלו יינתנו ללקוחות מעבירי משכורת של לפחות 

 . ח"ש 25,000או בעלי תיק השקעות בהיקף של /ו

בתנאים  קו אשראי, SMS -פטור מעמלת דיסקונט ב, ש עיקריות"הנחות בעמלות עו: ההטבות המוצעות הן

ח "ש 2,000דמי כרטיס אשראי בכפוף לשימוש חודשי של מפטור  ,ור מהנפקת פנקסי שיקיםפט, מועדפים

כרטיס המשויך , Infiniteכרטיס ויזה , fly card/fly card premium כרטיסילא כולל (בכרטיס לפחות 

 .)2goנטען  וכרטיס High milesמועדון ל

 

של  לאלהזהות הזכאים לשנתיים של הטבות הלומדים לתארים מתקדמים ודוקטורנטים  סטודנטים

 .הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון

 

 */6113זמין בשעות גמישות בטלפון  מוקד השירות לסטודנטים - מוקד שירות מיוחד לסטודנטים .2

קבלת מידע אודות מצב : במוקד יינתנו שירותים על ידי בנקאים מקצועיים בנושאים שונים. 03-9439333

 ,ח"ביצוע פעולות בניירות ערך ומט ,הזמנת פנקסי שיקים ,כספים מחשבון לחשבון העברת ,החשבון
 .כרטיסי אשראי והלוואות, תוכניות חיסכון, פיקדונות שקליים

 . 14:00 -ל 7:00בין ' ובימי ו 22:00 -ל 7:00בין השעות ' ה-'המוקד פועל בימים א

 

 ,הלוואה לפריסת תשלום שכר לימוד, "ש שקטתואר ברא" – מגוון רחב של הלוואות בתנאים אטרקטיביים .3

 . לכל מטרהוהלוואות 
 



. המעניק מגוון הנחות והטבות בבתי עסק ורשתות בכל הארץ" "מפתח דיסקונט""כרטיס האשראי  .4

מעניק הנחה , ברחבי הארץנבחרים " סנטרל פארק"מאפשר הכרטיס לחנות חינם בחניוני , בנוסף

 . המשתתפות במבצע ואת האפשרות להתקין דלקן פרטי" סונול"למתדלקים בתחנות 

 

הלומדים לתואר שני  הלומדים לתואר ראשון או, מכלול התנאים וההטבות יינתנו לסטודנטים, נדגיש כי

מכללה מוכרת  /מאוניברסיטהאו שובר תשלום שכר לימוד ששולם /בהצגת תעודת סטודנט בתוקף ו ,ודוקטורנטים

 . ובכפוף לכללי הבנק לתואר

 
ניתן לקבל בסניפי דיסקונט ובאתר מכלול ההטבות ומסלולי המימון המוצעים לסטודנטים פרטים נוספים אודות 

 Uwww.discountbank.co.ilU: האינטרנט

 

רשימת החניונים המלאה והתחנות המשתתפות במבצע  ,"דיסקונטמפתח "י רטים נוספים אודות כרטיס האשראפ

 .www.mafteach.co.ilU: בכתובת" "מפתח דיסקונט""ניתן למצוא באתר 

 

 

 .נספח המפרט את מכלול ההטבות שמציע דיסקונט לסטודנטיםלנוחיותכם ב "מצ
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 נספח
 

Uש לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון"עושנים בניהול  4 -הטבות ל: 

 : ש"פטור מהעמלות בחשבון עו

 .פטור מעמלת פעולה על ידי פקיד •
 .פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר •
 .י פקיד ובערוץ ישיר"המבוצעות ע פעולותלפטור מעמלת מינימום  •
 .SMS  -פטור מעמלת דיסקונט ב •
  .קים'צפטור מעמלת הנפקת פנקסי  •

 

 :קו אשראי

 .ראימעמלת הקצאת קו אשפטור  •
 .ללא ריבית - ח"ש 1,000עד קו אשראי  •
 .)הריבית המעודכן יש לפנות לסניף לקבלת שיעור(קו אשראי נוסף בריבית אטרקטיבית  •

 

 ":"מפתח דיסקונט"" –כרטיס אשראי 

כרטיס ,  Infiniteכרטיס ויזה ,  fly card/fly card premiumכרטיסי לא כולל (פטור מדמי כרטיס אשראי  •

 ).2goנטען  וכרטיס High milesמועדון המשויך ל
 

של הסטודנטים  לאלהזהות הזכאים לשנתיים של הטבות הלומדים לתארים מתקדמים ודוקטורנטים  סטודנטים

 .הלומדים לתואר ראשון

 

Uהטבות לשנתיים נוספות לבוגרי תוארU: 
 

הטבות אלו יינתנו . שנתיים נוספות של הטבות לבוגרי תואר ראשוןדיסקונט מעניק , שנים של הטבות 4בסיום 

או בעלי תיק השקעות /ו) המועברת לבנק באמצעים ממוכנים(ח "ש 2,000ללקוחות מעבירי משכורת של לפחות 

 . ח"ש 25,000בהיקף של 

 

 : ש"עמלות בחשבון עוהנחות ב

 עמלת פעולה על ידי פקידב הנחה 50% •
 עמלת פעולה בערוץ ישירהנחה ב 50% •
 י פקיד ובערוץ ישיר"המבוצעות ע פעולותלעמלת מינימום ב חההנ 50% •
  SMS  -פטור מעמלת דיסקונט ב •
 קים 'צפטור מעמלת הנפקת פנקסי  •

 

 :קו אשראי

 *.עמלת הקצאת קו אשראיב הנחה 50% •
 .ללא ריבית - ח"ש 1,000עד קו אשראי  •
 ).לפנות לסניףלקבלת שיעור הריבית המעודכן יש (קו אשראי נוסף בריבית אטרקטיבית  •

 

בקו ₪  1,000 -במקרה של ניצול סכום הגבוה מ. ברבעון₪  1,000עמלה זו תיגבה מיחיד במקרה של אי ניצול קו האשראי בסכום של עד * 

  .לפי הגבוהה מביניהן, או במחצית עמלת הקצאת קו אשראי, לקוח יחיד יחויב בריבית כפי שמתפרסמת מעת לעת, האשראי לרבעון

 



 :" "מפתח דיסקונט"" –אי כרטיס אשר

 flyכרטיסילא כולל ( ח לפחות בכרטיס"ש 2,000פטור מעמלת דמי כרטיס אשראי בכפוף לשימוש חודשי של  •
card/fly card premium  , כרטיס ויזהInfinite ,מועדון כרטיס המשויך לHigh miles 2נטען  וכרטיסgo.( 

 

Uהלומדים לתואר ראשון ושני להלן פרטי מסלולי המימון וההלוואות לסטודנטים: 

בהצגת שובר שכר  ההלוואה ניתנת. תשלומים 7 -ל שכר הלימודתשלום  פריסתהלוואה המאפשרות  .1

 . לימוד

 

 ח"ש 20,000לפי גובה השובר ועד  סכום ההלוואה
 והיתרה תשולם כהלוואה ללא ריבית והצמדה  במזומןהתשלום הראשון  ההחזראופן 

 .שוויםתשלומים חודשיים  6 –ב
 0.0% ריבית שנתית

 

לתשלום הוצאות נוספות כגון שכר דירה ולכל , ל"הלוואה זו מיועדת לתשלום שכ -" ראש שקט"תואר ב .2

 ).בשנים הראשונות(ההלוואה מאופיינת בהחזר חודשי נמוך במיוחד בתקופת הלימודים . מטרה
 

בתחילת כל שנה יכול הסטודנט להחליט ( לשנת לימודים ח"ש 30,000עד  סכום ההלוואה

 )ח"ש 90,000שנים עד  3 -כ ל"סה, אם ברצונו לקחת הלוואה נוספת
 שנים 7עד  תקופת ההחזר
 שנים 3 –ל  קרן בלבדדחיית החזר ה
 בבנק ריבית שקלית משתנה בהתאם לתנאי החשבון ופעילות הלקוח ריבית שנתית

 

 . מתאימה לסטודנטים אשר זקוקים לעזרה במימון שכר דירה או הוצאות אחרות -הלוואה לכל מטרה  .3
 

 ח"ש 50,000עד  סכום ההלוואה
 חודשים 60עד  ההחזר תתקופ

 חודשים 24עד  קרןה לדחיית החזראפשרות 
ריבית שנתית משתנה על בסיס הפריים בהתאם לתנאי החשבון ופעילות  ריבית שנתית

 בבנק הלקוח
 
 

U לתארים מתקדמיםל "הלוואה ללומדים בחו 
 

 ל"סטודנטים לתארים מתקדמים הלומדים בחו -זכאים
 

 ח"ש 300,000עד  סכום ההלוואה
 חודשים 24עם אפשרות לדחיית החזרי הקרן עד  חודשים 84עד  ההחזר תתקופ

בהתאם  ,ריבית שקלית לא צמודה או הלוואה דולרית בריבית משתנה ריבית שנתית

 לפעילות הלקוח בבנק
 
 



Uללקוחות בוגרי תואר שלא המשיכו לתארים מתקדמים הלהלן פרטי הלוואU: 

 

 :לכל מטרההלוואה 
 ח"ש 75,000עד  סכום ההלוואה

 חודשים 48עד  תקופה בחודשים
 חודשים 12עד  לדחיית החזר הקרןאפשרות 

 בהתאם לתנאי החשבון ופעילות הלקוח בבנק ריבית שנתית
 

תוקף ההצטרפות להלוואות הינו עד  .ובכפוף לכללי הבנק על פי שיקול דעת הנהלת הסניףיינתן אישור ההלוואות 

31.12.2016 . 
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