










































חבילת פרסום וקידום 
easy-העסק ב

הטבות והנחות מיוחדות
Gett Delivery-בשילוח עסקי ב

הנחה בשירותים והעשרה מקצועית 
Fiverr-לעסקים ועצמאים ב

 סדנאות ליווי עסקי עם אלון גל,
מאמנים ויועצים בתות תקשורת ותוצאות

חבילת פרסום וקידום העסק 
Google Ads-ב

קרן הלוואות לעצמאים
 עד 10,000 ₪ לתקופה של 60 חודשים 

עם ריבית נוחה ואפשרות דחייה

 מגוון תכנים מקצועיים לעסק 
מבית המרכז לצמיחה פיננסית

פגישות עם בנקאי עסקי 
מומחה של בנק הפועלים

פתרונות מימון ומתן כלים וידע

הטבות לקידום העסק

קרן בערבות המדינה
הלוואה בתנאים מיוחדים לזכאים

הלוואת חוזרים למסלול
עד חמש שנים עם אפשרות 

לדחיית תשלומים של שנה

בנק הפועלים והחברות המובילות מציעים לכם מגוון פתרונות לקידום העסק בתקופה מורכבת זו

בעלי עסקים לקוחות בנק הפועלים
 כולם עוברים לקנות בעסקים מקומיים, 

ואתם בולטים יותר מכולם

#קונים_מקומי

 הטבה ייחודית 
בבניית אתר לעסק

קרן התאחדות התעשיינים
הלוואה ייחודית לחברי התאחדות

התעשיינים בתנאים נוחים

חפשו פועלים לעסקים
ללקוחות בנק הפועלים הזכאים לקבלת ההטבה/ות שבפרסום זה על פי תנאי תקנון ההטבה הספציפית שבאתר הבנק ובכפוף לתנאיו. הורדה ו/או שימוש 
בהטבה מהווה הסכמה לתקנון ההטבה ולתנאי השימוש של נותן ההטבה. ניצול ההטבה כרוך בהעברת מידע לנותן ההטבה על היותך לקוח בנק הפועלים. 
קבלת ההטבה/ות עד גמר המלאי (ככל שהטבה על פי תקנונה מוגבלת במלאי) ו/או עד תם תקופת ההטבה המוקדם מבניהם, הכול בהתאם למפורט בתקנון 
ההטבה הרלוונטי. בנוסף פעילות שיווקית להטבת ״חבילת פרסום בתקשורת מקומית״ - בחסות הבנק - אופן ההשתתפות בפעילות זו ו/או קבלת ההטבה 
בכפוף לתנאי תקנון הפעילות שבאתר הבנק, לאמור לעיל. הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי ההטבה/ות כולן, או איזו מהן בכל עת על פי שיקול דעתו 
וללא הודעה מוקדמת מראש. הדבר יעודכן באתר הבנק. הבנק אינו אחראי לטיב השירותים ו/או המוצרים המוצעים במסגרת ההטבה/ות ואינו צד להתקשרות בין 
הלקוח ובין הגוף נותן ההטבה ו/או הקשור בה ו/או לשירותי ליווי עסקי ו/או ייעוץ הניתנים במסגרתה. קבלת ההטבה/ות אינה מותנת בקבלת אשראי ו/או במכירת 
מוצרים בנקאיים אחרים. ההטבה/ות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. מתן ההלוואה, סכומה ותנאיה כפוף לאישור הבנק. קרן הלוואות לעצמאים: ההלוואה ניתנת 
בריבית משתנה, ללא הצמדה. הלוואת חוזרים למסלול: שיעור הריבית הנומינלית 4.1% שיעור הריבית המתואמת 4.177% נכון ליום 1.7.2020. לפרטים מלאים 
אודות ההלוואות - באתר הבנק, מוקד השירות הטלפוני 2410* ובסניפי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חלק מהעסקים של בנק הפועלים יוכלו ליהנות מהטבה המעניקה חשיפה ופרסום ישראלי מקומי!
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ביטוח אשראי ו�יכוני �חר חו�

icic.co.il   Email: marketing@icic.co.il   03 7962444 
�.ח - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ.�ב.
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