
העיסוק בניהול כסף הוא מסובך, מלחיץ וגוזל זמן יקר.
נעשה הכל לרכוש את אמון הלקוחות שלנו כדי שנוכל לשחרר 

אותם לעשות את מה שהם אוהבים.

העיסוק בניהול כסף הוא מסובך, מלחיץ וגוזל זמן יקר.
נעשה הכל לרכוש את אמון הלקוחות שלנו כדי שנוכל לשחרר 

אותם לעשות את מה שהם אוהבים.
נעזור ללקוחות שלנו  נצמצם בפערים חברתיים  נעשה הכל בשביל  נשתמש בטכנולוגיה 

להתנהל כלכלית בצורה  ואי שוויון באמצעות  הלקוחות במקום  מתקדמת כדי
חכמה ויעילה יותר, כדי  הענקת שירות ניהול  לשלוח אותם  לחסוך ללקוחות 

להגשים את המטרות  כספים אישי לכל אחד  להתמודד עם  שלנו זמן יקר,
והחלומות שלהם. ואחת מהלקוחות שלנו. מורכבות הכסף לבד. תסכול ולחצים.

Dummy Text



באנו לחולל מהפכה במקום שבו כל יתר שחקניו 
מעדיפים לשמר את הקיים. אין לנו את המותרות 
לקוות לטוב, נדרש פרפקציוניזם בלתי מתפשר.

נגייס את האנשים  נעדיף תמיד להסתער,  נסתער על משימה 
הטובים בתחומם  גם אם נשבור משהו  ונחתור בצורה בלתי 

ונשתמש בטכנולוגיה  בדרך, מאשר להסס  מתפשרת עד לתוצאה,
הכי חדשנית כדי  ולהימנע מחשש  ניקח אחריות ונניע 

להעניק שירות מעולה. לטעות. לפעולה עד שהמעגלים 
ייסגרו.

נצדיק יום יום את נאתגר את המודלים 
האמון שנתן בנו הקיימים כדי לתקן את  כלל מחזיקי העניין שלנו 

הרגולטור, נכבד את מה שמקולקל,  חושבים כל הזמן כמו 
הרגולציה שמשמשת ננפץ מוסכמות  שותפים, גורמים לדברים 

לנו תעודת יושר.מוחלטות. לקרות. 

Dummy Text



בנינו בנק חדש מאפס, משוחררים ממשקולת עלויות של עשרות אלפי 
מ"ר נדל"ן, מערך תפעול יקר ומערכות מחשוב מיושנות, במטרה לגלגל 
את החיסכון העצום הזה לטובת השקעה בשירות מעולה ובמוצרים 

תחרותיים.
אנחנו מבינים שבניית אמון ונאמנות טמונה בדאגה אמיתית לאינטרס 

של הלקוחות שלנו, גם על חשבון עוד שקל בשורת הרווח.

בנינו בנק חדש מאפס, משוחררים ממשקולת עלויות של עשרות אלפי 
מ"ר נדל"ן, מערך תפעול יקר ומערכות מחשוב מיושנות, במטרה לגלגל 
את החיסכון העצום הזה לטובת השקעה בשירות מעולה ובמוצרים 

תחרותיים.
אנחנו מבינים שבניית אמון ונאמנות טמונה בדאגה אמיתית לאינטרס 

של הלקוחות שלנו, גם על חשבון עוד שקל בשורת הרווח.

נחשוב יעילות בכל החלטה ומהלך שנקבל, כשלנגד 
עינינו טובת הלקוחות שלנו בשירות מעולה, הוגן 

ותמחור תחרותי.

היעילות תאפשר לנו להיות שקופים והוגנים לאורך 
זמן ולכולם.

תמיד נציע ללקוחות שלנו רק שירותים ומוצרים 
שבאמת מתאימים להם.

לא נתנה מתן שירות או מוצר שלנו בהוספת שירות 
או מוצר אחר.

 נהיה בצד של הלקוחות שלנו, נדאג להם באמת,
נעשה הכל לרכוש את אמונם.

נחשוב יעילות בכל החלטה ומהלך שנקבל, כשלנגד 
עינינו טובת הלקוחות שלנו בשירות מעולה, הוגן 

ותמחור תחרותי.

היעילות תאפשר לנו להיות שקופים והוגנים לאורך 
זמן ולכולם.

תמיד נציע ללקוחות שלנו רק שירותים ומוצרים 
שבאמת מתאימים להם.

לא נתנה מתן שירות או מוצר שלנו בהוספת שירות 
או מוצר אחר.

שלנו, נדאג להם באמת , נהיה בצד של הלקוחות 
נעשה הכל לרכוש את אמונם.

Dummy Text



יש את החוק היבש, ישנם הכללים הבנקאים 
הידועים אבל במערכת היחסים בינינו לבין כלל 

מחזיקי העניין שלנו יש הרבה מעבר.

יש את החוק היבש, ישנם הכללים הבנקאים 
הידועים אבל במערכת היחסים בינינו לבין כלל 

מחזיקי העניין שלנו יש הרבה מעבר.
נעניק לכל אחד 

מהלקוחות שלנו
את השירות הכי 

אישי ואנושי.

נעניק לכל אחד 
מהלקוחות שלנו
את השירות הכי 

אישי ואנושי.

נקשיב, נכבד, נהיה 
סובלניים ואמפתיים.
נקשיב, נכבד, נהיה 

סובלניים ואמפתיים.
נעשה מאמץ, נצא 
מגדרנו, נהיה שם

אחד בשביל השני.

נעשה מאמץ, נצא 
מגדרנו, נהיה שם

אחד בשביל השני.

נפעל במסירות
לתת מענה ראוי ולפתור 

בעיות, נהפוך כל אבן
עד שזה יקרה.

נפעל במסירות
לתת מענה ראוי ולפתור 

בעיות, נהפוך כל אבן
עד שזה יקרה.

נגייס את העובדים 
והספקים שלנו על פי 

יכולתם להיות רגישים 
ובעלי לב רחב.

נגייס את העובדים 
והספקים שלנו על פי 

יכולתם להיות רגישים 
ובעלי לב רחב.

Dummy Text



הלקוחות מפקידים בידינו את הכסף והמידע האישי 
שלהם. הם סומכים עלינו ובוחרים בנו על פני האחרים 

ואנחנו מתחייבים לשמור עליהם מכל משמר.

הלקוחות מפקידים בידינו את הכסף והמידע האישי 
שלהם. הם סומכים עלינו ובוחרים בנו על פני האחרים 

ואנחנו מתחייבים לשמור עליהם מכל משמר.

נשקיע מאמצים מוגברים באבטחת מידע.

נמלא ברצינות תהומית את הנחיות בנק ישראל והרגולציה.

נשמור על כל שקל וכל בדל מידע של לקוחותינו כאילו היה
של כל אחד ואחת מאיתנו.

נאתגר את עצמנו כל הזמן, לעולם נחשוב כמה צעדים קדימה.

Dummy Text


