
אוצר  בבנק  חדש  משכורת  חשבון  שיפתחו  הביטחון  כוחות  של  משפחה  לבני  מיועד  המבצע   
ליחיד  ומעלה  נטו  ש"ח   5,000 בגובה  מס"ב(,  )באמצעות  לחשבון  ישירות  משכורת  ויעבירו  החייל 
כלשהי  התחייבות  אין  למועדון   הצטרפות  טופס  על  לחתום  יש  בנוסף,  התקופה.  כל   לאורך 
שיהיה  כפי  הבנק  תעריפון  יחול  לעיל,  להטבות  פרט  מבצעים/הטבות   כפל  אין  אשראי   למתן 
בכל עת  הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המועדון בכל עת וללא הודעה מוקדמת  מתן 
אשראי והלוואות הינו בכפוף לנוהלי הבנק ושיקוליו  אי עמידה בפירעון ההלוואה/אשראי עלול לגרור 
ט.ל.ח 1/2018 לנוהלי הבנק.  כל האמור לעיל כפוף  והליכי הוצאה לפועל   פיגורים  חיוב בריבית 

היכנסו לאחד מסניפי בנק אוצר החייל והביאו אתכם:

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

איך מצטרפים?

תעודת זהות )כולל ספח(

דף חשבון מ-3 החודשים האחרונים

ת.ז בנקאית מהבנק הקודם

3 תלושי משכורת עדכניים

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

אוצר באינטרנט
www.online.bankotsar.co.il

להורדת האפליקציה 
של אוצר החייל
סירקו את הקוד

מצדיעים לכל 
המשפחה!

חשבון “חבר“ משפחה

באוצר החייל

הבנק של כוחות הביטחון



אנחנו בבנק אוצר החייל יודעים כי מאחורי כל אחד מכם, אנשי כוחות 
הטבות  מגיעות  לה  וגם   – ותומכת  חמה  משפחה  עומדת  הביטחון, 
ייחודיות ותנאים משתלמים במיוחד. לכן פיתחנו במיוחד עבורם את 
חשבון “חבר" משפחה המיועד לבני המשפחה של כוחות הביטחון.
אוצר  בבנק  חשבון  שיפתח  הקרובים  משפחתך  מבני  אחד  כל 
ויתחיל ליהנות יוכל להצטרף לחשבון “חבר“ משפחה   החייל 

משלל יתרונות*.

הטבות חשבון “חבר“ משפחה
פטור מעמלות פעולה בערוץ ישיר

פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד )עד שתי פעולות בחודש(

פטור מעמלת מינימום בעו"ש

פטור מעמלת פנקסי שיקים )עד 6 פנקסים בשנה(

פטור מעמלת הפקדת שיקים דחויים

עמלת מינימום בלבד במט"ח לרוכשים מט"ח במזומן 
)עד 10,000 $ לפעולה(

מסגרת אשראי - בתנאים מעולים!
עד פי 3 מגובה המשכורת, עד 100,000 ₪

הטבות בניירות ערך: 

 תיק ני"עשם העמלה
עד 350,000 ₪

 תיק ני"ע
בשווי 350,000 ₪ 

ומעלה
עמלת קנייה/מכירה/פדיון 
של מניות ואג"ח בבורסה 

בת"א 

 0.30% לפעולה 
בכפוף לעמלת מינימום/

מקסימום

 0.25% לפעולה 
בכפוף לעמלת מינימום/

מקסימום

עמלת קנייה/מכירה/פדיון 
 של ני"ע בחו”ל
)מניות ואג"ח( 

 0.35% לפעולה 
בכפוף למינימום /מקסימום

 0.30% לפעולה 
בכפוף למינימום/מקסימום

הטבה של 0.1% מהעמלה דמי ניהול פיקדון ני”ע 
הנקובה בתעריפון השנתי 

הטבה של 0.1% מהעמלה 
הנקובה בתעריפון השנתי

דמי ניהול פיקדון ני"ע - 
למעבירי תיק ני"ע מבנק 

אחר/חברה אחרת 

 פטור לתקופה של
 6 חודשים  

 פטור לתקופה של
 6 חודשים  

 *   חשבון "חבר משפחה" מיועד לבני משפחה של כוחות הביטחון: הורים, ילדים ואחים מעבירי משכורת
     בסך 5,000 ₪ נטו ומעלה לבנק.


