
מחירערוץ

6.80 ₪ 1.76 ₪תיבת שירות (עד 5,000 ₪)הפקדת מזומן

6.80 ₪ 1.76 ₪כספוןמשיכת מזומן

6.80 ₪ 1.76 ₪תיבת שירותהפקדת שיק

6.80 ₪ 1.76 ₪עמדת שירות

6.80 ₪ 1.76 ₪שירות הסלולר

6.80 ₪ 1.76 ₪שירות האינטרנטהעברה/הפקדה לחשבון אחר

6.80 ₪ פטורשירות האינטרנטתשלום שובר

6.80 ₪ 1.76 ₪תיבת שירות

6.80 ₪ 1.76 ₪עמדת שירותהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח

החל מהשאילתה השביעית בחודש
6.80 ₪ פטורשירות האינטרנט

0.36 ₪ לשיק0.27 ₪ לשיקשירות האינטרנטפנקס שיקים (רגיל)

0.36 ₪ לשיק0.27 ₪ לשיקמוקד ממוחשב

0.36 ₪ לשיק0.288 ₪ לשיקמוקד מאויש

PC -0.36 ₪ לשיק0.288 ₪ לשיקשירות ה

0.36 ₪ לשיק0.27 ₪ לשיקעמדת שירות

0.36 ₪ לשיק0.324 ₪ לשיקמכונה להנפקה מיידית

0.89 ₪ לשיק0.801 ₪ לשיקשירות האינטרנטפנקס שיקים בהדפסת מחשב מיוחד + העתק 

1.03 ₪ לשיק0.927 ₪ לשיקשירות האינטרנטפנקס שיקים בהדפסת מחשב מיוחד + 2 העתקים 

19.00 ₪ לכל זיכוי2.00 ₪ לכל זיכוישירות האינטרנטהעברה ברשימה (תשלום משכורות)

ביטול שיק בודד: 17.00 ₪ביטול שיק בודד: 15.30 ₪שירות האינטרנטביטול שיק

מירבי לסדרה: 51.00 ₪מירבי לסדרה: 45.90 ₪

עד 10.56 ₪עד 9.50 ₪שירות האינטרנטביטול הרשאה לחיוב חשבון

57.00 17.10₪ ₪ שירות האינטרנטהעברה במערכת הזיכויים וההעברות

בזמן אמת (RTGS) - מעל 1 מיליון ₪

6.80 ₪ 6.12 ₪שירות האינטרנטהעברה במערכת הזיכויים וההעברות בזמן אמת

עד 1 מיליון ₪

30 ₪ לבקשה + 0.50 ₪ לכל דף נוסף27 ₪ לבקשה + 0.45 ₪ לכל דף נוסףשירות האינטרנטהפקה או הדפסה של מסמכמים המצויים במאגר

לבקשת לקוח - אינם זמינים

0.52%0.64%שירות האינטרנטקניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך בבורסה בתל

מזערי 50.00 ₪מזערי 45.00 ₪אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים

מירבי 10,750.00 ₪ מירבי 9,675.00 ₪עתידיים במעו"ף) 

מניות ואגרות חוב

0.10%0.11%שירות האינטרנטקניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך בבורסה בתל

מזערי 19.00 ₪ מזערי 17.10 ₪אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים

מירבי 7,500.00 ₪ מירבי 6,750.00 ₪עתידיים במעו"ף)

מילווה קצר מועד

3.25%4.00%שירות האינטרנטקניה, מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף

מזערי 13.00 ₪ לאופציהמזערי 11.70 ₪ לאופציה

מירבי 450.00 ₪ לאופציהמירבי 405.00 ₪ לאופציה

0.27%0.30%שירות האינטרנטקניה, מכירה וכתיבה של חוזים עתידיים במעו"ף

מזערי 24.00 ₪ לחוזהמזערי 21.60 ₪ לחוזה

0.30%0.89%שירות האינטרנטקניה, מכירה ופידיון של ניירות ערך בחוץ לארץ - 

מזערי 75.00 $מזערי 25.00 $מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות

מירבי 7,500.00 $מירבי 6,750.00 $

4.05%4.50%שירות האינטרנטקניה, מכירה ופידיון של ניירות ערך בחוץ לארץ - 

מזערי 22.00 $ לאופציהמזערי 19.80 $ לאופציהאופציות נגזרים בורסות חו"ל

מירבי 450.00 $ לאופציהמירבי 405.00 $ לאופציה

0.045%0.05%שירות האינטרנטטיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה

26.00 23.40₪ ₪שאר ניירות הערך

0.133%0.19%שירות האינטרנטחליפין - ממטבע לש"ח/מש"ח למטבע 

שם השירות
מחיר לפי ערוצים ישירים

מחיר פקיד

הטבות לפעולות בערוצים ישירים - ה' נספח



מחירערוץ
שם השירות

מחיר לפי ערוצים ישירים
מחיר פקיד

מזערי 6.00 $מזערי 5.40 $(בשער ציטוט/אחיד/אחיד/ידוע)

מירבי 2,500 $מירבי 2,250.00 $

רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 3.00 $רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 2.85 $

0.1425%0.19%מוקד מאויש

מזערי 6.00 $מזערי 5.40 $

מירבי 2,500.00 $מירבי 2,250.00 $

רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 3.00 $רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 2.85 $

PC-0.1425%0.19%שירות ה

מזערי 6.00 $מזערי 5.40 $

מירבי 2,500.00 $מירבי 2,250.00 $

רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 3.00 $רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 2.85 $

0.266%0.38%שירות האינטרנטחליפין - ממטבע למטבע 

מזערי 12.00 $מזערי 10.80 $(בשער ציטוט/אחיד/אחיד/ידוע)

מירבי 5,000.00 $מירבי 4,500.00 $

רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 6.00 $רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 5.70 $

0.285%0.38%מוקד מאויש

מזערי 12.00 $מזערי 10.80 $

מירבי 5,000.00 $מירבי 4,500.00 $

רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 6.00 $רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 5.70 $

PC-0.285%0.38%שירות ה

מזערי 12.00 $מזערי 10.80 $

מירבי 5,000.00 $מירבי 4,500.00 $

רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 6.00 $רכישה/מכירה בסכום עד 50 $: 5.70 $

1.35%1.50%שירות האינטרנטיבוא - פתיחת אשראי דוקומנטרי 

מזערי 120.00 $מזערי 108.00 $לתקופה עד 3 חודשים

0.72%0.80%שירות האינטרנטיבוא - פדיון דוקומנטים

מזערי 45.00 $מזערי 40.50 $

0.45%0.50%שירות האינטרנטיבוא - תשלום חשבון פתוח (דוקומנטים שהתקבלו

מזערי 30.00 $מזערי 27.00 $ישירות מהלקוח)

זהה לעמלת חליפיןזהה לעמלת חליפיןשירות האינטרנטספוט ופורוורד מט"ח/מט"י ומט"ח/מט"ח,

זהה לעמלת חליפיןזהה לעמלת חליפיןמוקד מאוישעם מסירה

PC-זהה לעמלת חליפיןזהה לעמלת חליפיןשירות ה

0.07%0.10%שירות האינטרנטפורוורד מט"ח/מט"י (עסקאות הפרשים)

מזערי 50.00 $מזערי 45.00 $

מירבי 250.00 $מירבי 225.00 $

0.07%0.10%שירות האינטרנטקניה, מכירה וכתיבה של אופציות במט"ח

מזערי 50.00 $מזערי 45.00 $

מירבי 250.00 $מירבי 225.00 $

נכון לתאריך: 03/01/2019


