
 

 

חשבון עובר ושב (עסקים גדולים)  חלק  1-

ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש

חלק 1 - חשבון עובר ושב
סקיים אחרים:ע תבונובחשו בחח"ד דמי ניהול  1.1 (1) 

 העמלה נגבית עבור כל פעולה

 הנרשמת בחשבון הלקוח, למעט

 חיוב/זיכוי בעמלה, חיוב/זיכוי ריבית,

 פעולה שבוטלה ופעולת ביטול.

 כל תתחיל

 חודש עבור

 דשחוה

 הקודם

₪ 1.49 רישום פעולה בחשבון (לפעולה) 1.1.1 

 שירות זה כולל, בין היתר:

 פריטת מזומן, זיכוי באמצעות

 מסלקה, חיוב חשבון בכרטיס אשראי,

 משיכת מזומן במכשיר בנק אוטומטי.

 כל תתחיל

 חודש עבור

 דשחוה

 הקודם

₪ 75.00 דמי ניהול קבועים 1.1.2 

ת מזומנים:משיכ 1.3 (3) 
משיכת מזומנים ע"י בעל החשבון בטופס של הבנק: 1.3.1 

 במשיכת שטרות מעל 10,000 ₪

 או מטבעות מעל 100 מטבעות,

 טיפול" תעמל ףסתיגבה בנו

 במזומנים".

₪ 5.60 בסניף בו מתנהל החשבון 1.3.1.1 

₪ 5.60 בסניף אחר 1.3.1.2 

₪ 13.20 פדיון שיק המשוך על בנק אחר 1.3.2 

העברות / הפקדות: 1.4 (4) 
 בהפקדת שטרות מעל 10,000 ₪ (1)

 100 מטבעות או מטבעות מעל
 טיפול" תעמל ףסתיגבה בנו

 במזומנים".

 הטבות במערכות הבנקאות הישירה (2)

 בעמלת "העברה לחשבון לקוח אחר

 בבנק":

 "שירות האינטרנט"- 75% הנחה.-

 "שירות הטלפון" (מוקד מאויש)/-

 "שירות ה- PC"- הנחה של 75%.
 הפקדת שיק - לכל קבוצת שיקים (3)

 עד 20 שיקים.

 הפקדת מזומן באמצעות עמדת (4)

 השירות: 2.00 ₪ להפקדה

₪ 10.30 

₪ 6.80 

₪ 10.30 

 הפקדת שיק

 הפקדת מזומן

 העברה לחשבון לקוח אחר בבנק

1.4.1.1 

1.4.1.2 

1.4.1.3 

העברה לחשבון בבנק אחר: 1.4.2 

 רה:ירכות הבנקאות הישהטבות במע

 "שירות האינטרנט"- 70% הנחה.-

 "שירות הטלפון" (מוקד מאויש)/-

 "שירות ה- PC"- הנחה של 30%.

₪ 43.00  העברה לחשבון בבנק אחר באמצעות

 מס"ב

1.4.2.1 

 רה:ירכות הבנקאות הישהטבות במע

 "שירות האינטרנט"- 70% הנחה.-

₪ 57.00 העברה לחשבון אחר במערכת זה"ב 1.4.2.2 

 רה:ירכות הבנקאות הישהטבות במע

 "שירות האינטרנט"- 2.00 ₪ לכל זיכוי-

₪ 19.00 

 לכל זיכוי

העברה ברשימה (לרבות משכורות) 1.4.3 

 (5) 1.5 :עאת קברוהרה בעבה
₪ 8.00 העברה בהוראת קבע בבנק 1.5.1 

₪ 8.00 העברה בהוראת קבע לבנק אחר 1.5.2 

בתום רבעון ₪ 45.00 הוראת קבע לקיזוז יומי 1.5.3 



 

  

  

ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש

 חלק 1 - חשבון עובר ושב

 לרביע

שיקים: 1.6 (6) 
פנקס שיקים: 1.6.3 

 רה:ירכות הבנקאות הישהטבות במע

 "שירות האינטרנט"/"שירות הטלפון"-

 (מוקד ממוחשב)- 25% הנחה.

 "שירות הטלפון" (מוקד מאויש)/-

 "שירות ה- PC"- הנחה של 20%.

₪ 0.36 

 לשיק

רגיל (בפיקוח) 1.6.3.1 

 רה:ירכות הבנקאות הישהטבות במע

 "שירות האינטרנט" - פנקס שיקים-

 בהדפסת מחשב מיוחד העתק אחד /

 שני העתקים - 10% הנחה.

 ראה

 ח ב'פסנ

מיוחד 1.6.3.2 

טיפול בשיק דחוי: 1.6.2 

₪ 15.00 הפקדת שיק דחוי לגבייה / לניכיון 1.6.2.1 

₪ 15.00 הפקדת שיק דחוי לביטחון 1.6.2.2 

50.00% 

 הנחה

שידורב שיק דחוי תדהפק 1.6.2.3 

₪ 15.00  עונו/רטרם פ שיק דחוי למפקיד תרהחז

 שינוי מועד להצגת שיק דחוי

1.6.2.4 

בים:ת חיוהחזר 1.7 (7) 

(8) 

₪ 68.00  החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק

 (ומהסיבות: מוגבל; מעוקל; צו משפטי)

 חיוב באמצעות-

 (1) הוראת קבע

 (2) הרשאה לחיוב חשבון

 (3) שיק

1.7.1 

₪ 19.00 חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית 1.7.2 

 עמלה במקרים בהם תיגבה לא

 ההחזרה נגרמה בשל חוסר היסב.

₪ 19.00 חיוב מפקיד בהחזרת שיק 1.7.3 

₪ 21.00 

₪ 42.00 

 חיוב מוטב בהחזרת חיוב עפ"י הרשאה-

 רגיל

 הצגה חוזרת

1.7.4 

1.7.4.1 

1.7.4.2 

ב:ביטול חיוהוראה ל 1.8 

 רה:ירכות הבנקאות הישהטבות במע

 "שירות האינטרנט"- 10% הנחה.-

₪ 70.00 

 לסידרה

₪ 17.50 

 לשיק

שיק 1.8.1 

₪ 17.00 חיוב בודד ע"פ הרשאה לחיוב חשבון 1.8.2 

₪ 17.00 פ הוראת קבע"ד עדוחיוב ב 1.8.3 

ספים:ותים נושיר 1.9 (9) 
₪ 6.00 תשלום שובר 1.9.1 

₪ 13.75 שיק בנקאי 1.9.2 

טיפול במזומנים: 1.9.3 



ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש

 חלק 1 - חשבון עובר ושב

 עמלה זו תיגבה בנוסף על עמלת (1)

 הפקדת/משיכת מזומן.

 מטבעות- לכל 100 מטבעות. (2)

 שטרות- מעל 10,000 ₪. (3)

 כולל החלפת שטרות שיצאו מהמחזור. (4)

פיצול עסקאות על פני יום עסקים אחד- (5)
 כוםסעל ה עמלהה תיגבה 

 המצטבר של כל העסקאות שבוצעו

 באותו יום עסקים.

 פעולת פריטת מזומן כוללת את משיכתו (6)

 או הפקדתו. עבור פעולת פריטה

 הכוללת מטבעות ושטרות, תיגבה

 עמלה אחת בלבד, הגבוהה מבין

 העמלות בעד פעולות אלו.

 מטבעות:

₪ 2.50 

 שטרות:

0.20% 

 שירות זה כולל:

 (1) משיכת מזומן

 (2) הפקדת מזומן

 (3) פריטת מזומן

1.9.3.1 

₪ 8.00 כרטיס מידע (בפיקוח) 1.10 (10) 

₪ 24.50 כרטיס משיכת מזומן 1.11 (11) 

 מעודכן לתאריך:

13/02/2023 




