חברי לשכת המסחר

במיוחד עכשיו ובמיוחד לחברי הלשכה
בנק לאומי ולשכת המסחר תל אביב והמרכז
יוצאים בשיתוף פעולה הכולל
הצעות אשראי ייעודיות ,הטבות והזדמנות
ליהנות מהבנקאות הדיגיטלית והחדשנית
בישראל >

ה

הטבות בעמלות ניהול חשבון עו"ש
הטבה על התעריפון*
52%
50%
45%
45%

הזמנת פנקסי שיקים רגילים
הפקדת שיקים דחויים
דמי טיפול באשראי וערבויות

עמלת הקצאת אשראי

הטבות למעבירי פעילות סחר בינלאומי
הטבה על התעריפון*
לפעולה ע"י פקיד

הטבה על התעריפון*
לפעולה בערוצים ישירים

אקצפטים ,פתיחת א.ד .יבוא

42%

64%

עמלת ד.ג יבוא
תשלום בגין יבוא ישיר

44%
52%

66%
73%

א.ד ,ד.ג ,יצוא

55%

---

יצוא ישיר מעל $ 200

66%

---

עד 33%

עד 44%

עמלת חליפין
עמלת ערבויות פיננסיות
למימון אספקת סחורה

תשלום  2%כנגד נזילים

כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק
*כפי התעריפון המופיע באתר הבנק

ה

הלוואה למימון רכישת רכבים מסחריים חדשים
מיבואנים שבהסדר
מימון עד  70%מימון ללא ציוד
תקופה :עד  60תשלומים
מחיר :החל מ P + 0.95%
הטבה בדמי טיפול במסמכי אשראי :עד  50%הטבה (בכפוף לעמלת מינימום)

הלוואה למימון רכישת ציוד הנדסי חדש
מימון עד  70%מימון בהצגת שמאות עדכנית של שמאי שזהותו אושרה על ידי הבנק,
עד  50%בהצגת חשבונית רכישה
תקופה :עד  36תשלומים
מחיר :החל מ P + 2%

הלוואה ליבואנים לפי סוג העסקה
סכום :בגובה עסקת היבוא שבוצעה
תקופה :עד  12תשלומים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן עד  5חודשים
מחיר :עסקת יבוא ישיר – החל מ P + 1.5%
תשלום א.ד ללא אקצפט – החל מ P + 1.2%
תשלום א.ד עם אקצפט – החל מ P + 1%
הטבה בדמי טיפול במסמכי אשראי :עד  65%הטבה (בכפוף לעמלת מינימום)

ה

הלוואה למעבירי פעילות ללאומי

ללקוחות חברי לשכת המסחר קיימים וחדשים בעלי חשבון עסקי
בהתאם למחזור הפעילות בחשבון.
סכום :עד ₪500,000
תקופה :עד  60תשלומים
מחיר :חברה  /עוסק מורשה עם ותק מעל  3שנים – החל מ P + 1.3%
חברה  /עוסק מורשה עם ותק מתחת  3שנים – החל מ P + 1.5%
הטבה בעמלת עריכת מסמכים :עד  65%הטבה (בכפוף למינימום)

הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום  > 31.05.2021ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת
החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת מההטבות > על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו ,על המבקש
להזדהות כחבר בלשכת המסחר בכל פניה לבנק ,ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות > כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום
ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי > ריבית הפריים השנתית  -כמפורט בסניפי לאומי
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל> .אישור ההלוואה/המימון ,הסכום ,התנאים,
הריביות והביטחונות ,הינם בכפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לכושר ההחזר של הלווה ומקורות הסילוק > .ריבית הפריים –
כמפורט באתר לאומי > הבנק רשאי לבטל או לשנות את תנאי ההלוואות וההטבות בכל עת ללא הודעה מוקדמת > .פרסום זה
אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי > פרטים נוספים מלאים ומחייבים לגבי ההלוואה/המימון יינתנו בסניפי לאומי
בהם קיימת מחלקת עסקים.

ה

חדש לעסקים:
חנות אינטרנטית חינם ל 3-חודשים
לקוחות לאומי נהנים מהטבות ייחודיות בפתיחת חנות און ליין לעסק,
באמצעות "החנות האינטרנטית" של ישראכרט.

במיוחד בתקופה זו ,כדי לאפשר לעסק שלכם להגדיל הכנסות ולהמשיך לעבוד בכל שעה
ובכל הארץ ,חנות אינטרנטית הוא הפתרון החכם להמשכיות עסקית.
מקימים "חנות אינטרנטית" תוך כמה דקות ,מעלים בקלות את כל הפריטים שלכם,
ומתחילים למכור באמצעות חיבור לשירות סליקה מתקדם ומאובטח .בנוסף ,תוכלו להינות
מ -14ימי ניסיון ללא התחייבות!

הטבות לפתיחת חנות אינטרנטית לבעלי עסקים
לקוחות לאומי*:
הקמת חנות און ליין 3 -חודשים חינם במסלול התחייבות ל 15 -חודשים
הוצאת  50חשבוניות ראשונות בחינם
 4משלוחים בחינם למי שיבחר בשירות המשלוחים

*ההטבה תינתן למצטרפים לשירות עד ליום > .31.5.21הבנק רשאי לבטל או לשנות את ההטבה לפני המועד הנ"ל >.השירות
ניתן ע"י ישראכרט ו/או מפעילת הפלטפורמה איי.די.די.אס שירותים בע"מ ובאחריותן הבלעדית> .אין לראות באמור לעיל משום
המלצה ו/או הצעה לקבלת השירות; לאומי אינו אחראי לשירות ו/או לפלטפורמה המוצעת ,ובכלל זה ,אינו אחראי לאספקת
השירות ,מחירו ,טיבו ,איכותו ,מועד אספקתו וכו'> .מתן ההטבה נתון לשיקול דעת הבנק ותנאיו.

ה

בעלי עסקים קטנים?
מהיום הלקוחות יכולים לשלם
לכם בתשלומים ואתם תקבלו
את מלוא הסכום בתשלום אחד!
ללא ריבית וללא עמלות
הרשמה מהירה וללא התחייבות
חינם ללקוחות כל הבנקים

עסקים קטנים נהנים מכל השירותים של PAY
פריסת תשלומים ללא עלות
הלקוחות שלכם יכולים לפרוס את החיוב לתשלומים ללא
ריבית
(עד  ₪ 4,000ליום; עד  5תשלומים לעסקה מעל .)₪ 400
אתם תקבלו את התשלום בסכום אחד וללא עמלה.
קבלת כסף באופן מיידי
אצלנו לא צריך לאשר את קבלת הכסף ,בכל העברה ישלח
אישור
מיידי והכספים יועברו אליכם תוך יום עסקים ישירות
לחשבון.
חינם וללא עמלות
השירות חינם .בעת זיכוי התשלומים ייתכן ותיגבה עמלת
שורה  /ערוץ ישיר
בהתאם לתנאים בחשבון הבנק של מקבל התשלום.
לקוחות לאומי*  -השירות ללא עמלת שורה  /ערוץ ישיר
הרשמה מהירה וללא התחייבות
הצטרפות לשירות הינה ללא התחייבות.
*שירות לעסקים קטנים באפליקציית  payמיועד ללקוחות כל הבנקים
וכרוך בהצטרפות לשירות " PAYלעסקים" באפליקציית  ,PAYבכפוף לתנאי
השירות ותנאי השימוש באפליקצייה.
**לקוחות שחשבון הבנק לזיכוי באפליקציה הינו חשבון העסק שלהם
בלאומי.

ה

בלעדי ללקוחות לאומי עסקים
ייעוץ עסקי ללא עלות
וגם
מגוון שירותים רחב לקידום העסק:
באים עד אליכם  -פגישת עבודה בבית העסק עם כל המידע והפתרונות
שאתם צריכים
הטבות בבניית חנות אינטרנטית לעסק שלכם
הרצאות און ליין במגוון נושאים לקידום העסק במיוחד בתקופה זו –
פתוח לכל בעלי העסקים

הרצאות און ליין וייעוץ עסקי ניתנים ע"י קרן שכ"ל .שירות הקמת חנות אינטרנטית ניתן ע"י ישראכרט ו/או איי .די .אס שירותים בע"מ .הפעילויות ו/או
ההטבות הינן בכפוף לתנאי כל פעילות או הטבה ,כמפורט באתר לאומי ו/או בחברות הנ"ל.

ה

ההצעה מיועדת ללקוחות חברי לשכת המסחר ,חדשים וקיימים בעלי חשבון עסקי > .פתיחת החשבון בפועל ו/או צירוף לקוח להטבות
כפופים לשיקול דעת הבנק ולחתימה על מסמכים מתאימים > .על מנת לקבל את ההטבות ,על הלווה להזדהות כחבר בלשכת המסחר
בכל פנייה לבנק ,לדרוש מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה ,ולהציג דוחות כספיים מבוקרים ו/או
אישורי הכנסות חתומים ע"י רו"ח ,דפי בנק המציגים תנועות בחשבון בשלושת החודשים האחרונים >ההטבות המפורטות בעלון זה הינן
לשנה מיום דיווחן בחשבון > .תוקף ההצעה עד  > . 31.05.2021לאומי רשאי להפסיק את ההטבות ו/או לשנות את התנאים האמורים
בהצעה זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת > .הזכאות להטבות האמורות בהצעה ,לרבות גם זכויות וחובות בקשר עם האשראי ,אינה
ניתנת להעברה> .האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מחברי הלשכה מוטלת על הלשכה > .אין כפל
הטבות > .במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן ,לרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות אוכלוסייה/הטבות אישיות/הטבות הנובעות
מהסדרים אחרים ,על הלקוחות לבחור את ההסדר/הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע על כך לבנק.

ה

