
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

הודעות והתראות (עסקים גדולים)  מידע , חלק  2-

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ותוהתרא ותודעה ,עידמ-2 חלק

 ותודעה 90.00 ₪

- ללוכ הז תרושי
 םימולשתב רל פיגוע תועדהו (1)
 ותהתרא (2)

 יפל ותהתרא וא ותעדוה (3)
 סויכי לאל םיחוק שיק

 א-1981"שמהת

 קבמע יכתבמ (4)

2.1.1 

2.1.1.1 

2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

(1) - 2(א)
 יםותירש

 יםצופנ

"דוע לש התראה בתמכ 147.00 ₪ 441.00 ₪ .םיבמכת סדרתל יבירמ 2.2.1 (2) 

צפייה בשיקים  באינטרנט- (1) 
 ללא חיוב. 

לא  תיגבה  עמלה בעד (2) 
מסירת  העתק אחד של 

הודעה לבקשת  לקוח  במהלך
שישה  חודשים מיום 

סגירת  החשבון. 

 יםמסמכ לש הדפסה וא ההפק

 בשחוממה רגאמב םצויימה
 וחלק תשקבל

2.3 (3) 

לעניין זה, "הודעה"  - הודעה 
שנשלחה בתקשורת ללקוח 

מכוח דין  במהלך ששת 
החודשים שקדמו לסגירת 

החשבון. 

 השבקל 5.00 ₪ 
 0.50 ₪ תפסותב

 ודעמ ללכ

- סניףב םימינז 2.3.1

אחזור תנועות עו"ש  בש"ח  (3) 
מעל  שנה באמצעות  שירות 

-  10% הנחה  האינטרנט

 שהקבל 30.00 ₪

 0.50 ₪ תפסותב

 ודעמ ללכ

- סניףב םימינז םאינ 2.3.2 

רנטטהאינ תעוצמבא עטמל (1) חוקל תשקלב תוחוד 36.00 ₪ 2.4 (4) 
אישור יתרה לפני פירעון (2) 

מוקדם של  הלוואה-
פטור מעמלה.

כגון: ם,רטיידסטנ תוחוד א)( 2.4.1 

ותיתר ורשיא (1) 2.4.1.1 

האלווה לש םמילותש רוטפי (2) 2.4.1.2 

 לש םלותש ביירכ רוטפי (3)
 האלווה

2.4.1.3 

ףסלוקין נוסי חלו (4) 2.4.1.4 

ךרע תרותיק ניי רוטפי (5) 2.4.1.5 

ךרע תרובניי תועותנ רחזוש (6) 2.4.1.6 

 החל- ותעלב ורשיא (7)
 ךלהמב השני רהאישומ

 ת.רידנלק השנ

2.4.1.7 

אישור  תשלומי ריבית,  (9) 
תקבולי  ריבית ודיווידנדים 

דוח פירוט פעולות שבוצעו  (10) 
בשנת המס בני"ע / בפח"ק 

אישור  על תשלום  עמלות   (11)
מכתב  כוונות  (12) 

מסמך נתונים לסילוק  הלוואה  (13) 
סטייטמנט שנתי  (14) 

2.4.1.9 

2.4.1.10 

2.4.1.11 

2.4.1.12 

2.4.1.13 

2.4.1.14 

₪ 55.00 

 ו"חדל

 ףוסיבא םכירוכה תחודו (ב)
 עדמי תריסמ ל:משל ע,דימ
 ריעש ת,ביורי רבדב ריסטויה

 ך,רע תרורי נייעליפין, שח

 םרטיידסטנ לא םביתכמ כןו

2.4.2 



  
 

 
 

 

 

  

  
  

 

 
 

  

 
 

 
 
 

  

 

 

  
 

 

  

  

  

  
  

   

 

 

 

  

   
  

 

 

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ותוהתרא ותודעה ,עידמ-2 חלק

 המלצה כתבמ וא

 ראישהא סיירטכ תורבח ריפיעת

 ריפוןעתב תורטמפו ה זולמעל

 ה.רבח לכ לם שצמוצמה

 שהקבל 30.00 ₪

 0.50 ₪ תפסותב

 ודעמ ללכ

םיכמסמ רתואי 2.5 (5) 

ותונבשח וריתא 50.00 ₪ 2.6 (6) 

 תממן אבז תחוחי טפרמז (1)
 קבלת לש ותירש וללכ
 ילפופרל בהתאם עדימ

 ותירשו שארמ גדרושה

 תוצעאמב דעימ תלבק
 sms.-ב המה יזויפנ

 תוריבש רחבח שילקו
 תוצעאמב דעימ תלבק
 ,דבלב ומהזי יהנפ
 100% לש טבההמ נהיהי

 ה.חנה

 בעד עמלה הגבית אל (2)
 לש דחא תקעה תרסימ
 במהלך וחקל תשקלב הודעה

 םמיו םדשיוח הששי
 בון.חשה תרסגי

 העדוה- ה"עדהוה, "עניין זל
 וחללק ורתשבתק שלחהנש

 תך ששלהמב דין חכומ
 תרסגיל מודם שקדשיוחה
 בון.חשה

 דשחו םתוב

 דשחו םתוב

 דשחו םתוב

 העדוהל 4.00 ₪ 
 שדוחל 10.00 ₪
 שדוחל 18.00 ₪

 שתבקל ורתשבתק ידעמ תבלק

 וחלק

 סקהפ תרושי
 תממן אבז תחוחי טפרמז
 בנקאי בזקמ

2.7 

2.7.1
2.7.2 

2.7.3 

- ב)2( (1)
 יםותירש

 םידחמיו
 או

 םקייסע

 או תטינגמ הידמב עדמי

 יתונאלקטר

 תועותנ לם שיצבת קקהפ
 החר שיחזוא ם /חוייד םיושיק
 בנק:ל חולקה בין תלטמוק

2.8 (2) 

- טתקלומ היחש ורזחא
 החהנ 75%  

 דשחו םתוב

₪  405.00 

₪ 205.00 

חיוב  חד פעמי  בעת  הצטרפות 
להסדר "הפקת קבצים של

תנועות ושיקים  דחויים" / חיוב  בגין 
אחזור שיחה  מוקלטת בין  הלקוח 

לבנק 
 תקהפר "דסה בגין דשיוח בחיו
 ם"חוייד םית ושיקעותנו לש םציבק

2.8.1 

2.8.2 

 תועותנ ח דףולשמו הקפה
 תשקבל תדחמיו תרודיתב

 וחהלק

2.9 (3) 

 דשחו םתוב

 דשחו םתוב

 חוד/דףל 4.75 ₪ 
 חוד/דףל 7.25 ₪ 

 יתומי ותירתד

 תרחא תרודית
2.9.1
2.9.2

קנהב שבחמל הירשי השיג 2.10 (4) 
 םירעה ושסרבו תתוליל שאלוכ
 שדוחל : 250.00 ₪םיירוטיסה

דשחו םתוב שדוחל 160.00 ₪ לירג ללוסמ-PC-ה תרושי 2.10.1 

דשחו םתוב שדוח3 ₪ ל000.00, מתקדמת רסחמ ערכתמ 2.10.2 

בוןחש ףד" תתלע שאיוציב םע שבחוממ עידמ 2.11 (5) 
 מפיק ת",ורונחת אועותנ

 ם:סידפית סוגי ב שנישחמה

דשחו םתוב  תועותנ בוןחש דף" תתולישא 1.50 ₪
 ה"רתר יוריב"ת" ורונוחא

2.11.1 

בוןחש ףד דשחו םתוב תרוחא תתולישא 1.50 ₪ 2.11.2 



  

 

 

 

 

 
   

     

 

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ותוהתרא ותודעה ,עידמ-2 חלק

דשחו םתוב 10 תוחפל עוצוב םא רק שיופק ותעצבאמ סתפדומ אילתאש 6.80 ₪ 2.11.3 

ת.עותנו  ידפקה וףסמ

תורונחת אועותנ דף
 תועותנ עוצבו םרק א שיופק 

 ותולהכל לאלה רעבמ ותפסונ

 רפסמ םבון" או אחש דף"ב
 10.-מ ךמועו נצבות שועותנה

תורתוי תועונת חדיוו 2.12 (6) 
תורפצטה תעב מיעפ דח בחיו 200.00 ₪ 2.12.1 

 ותירשל

יתשדוח העמל 50.00 ₪ 2.12.2 

 ך:ריתאלכןדועמ

18/05/2022 




