
 
 

     
       

     
      

 

   
  

    
   

  
   

    
 

 
     

  
 

 
   

   
       

  
   

  

     
 

   
 

 
   

  
 

    
   

 
 

  
   

 
    

 
  

    
   

    
     

    
 

     
      

 

  

 

 

 
 

 

    

 עובר ושב שירותיל מצומצם תעריפון

ירמח  ותירש
₪ 6.80 

 מן,ומז תמשיכל סירטחזיק כמ ח שאינוולק

 וחולק ותגבלומ עם םאד אוהש וחלק

 תולועפ 4-ל םיתיק, זכאח ורהוא אזש
 ר.ץ ישיורעב הלעור פיחמב דשחוב דיע"י פק

 לפון אוט תעוצמבא תלועול פלוכ ף,סניב תלועו(פ דדי פקיל יע הלועפ א)(
 .)מאויש לפוניט דקמו תעוצמבא ס',קפ

 בנק, דת פקיועצמאב תועשהנ ה,לאה תולועפה תחל אלוה כז תרושי

 מן,ומז תמשיכ מן,ומז תדקהפ מאויש: לפוניט דמוק תועצמאב תוברל

 ר,חא בוןחשב הדהפק ה אורבעה ח,לקו תשבקל סידפת חלומשה וקהפ

- םית שיקצבול קכל( ת שיקדקהפ ),מיצע בשיק הכמשי ללוכ( דיון שיקפ
 מן.ומז לה שטריר, פבום שולשת ),םי2 שיק0 דע

תסיוסיב תולועפ .2 

 רירוץ ישעב הלועפ )ב( 1.76 ₪
 ה,לקסמ תעוצמבא בוןחש כויה: זילאה תולועפה תחל אלוכ הז תרושי

 מן,ומז תדקהפ די,מיי בחיול סירטעט כמל ראיס אשרטיכב בחיו

 בנק אוה סניףב צאמר נמטי, אשר אוטומכשיב מןמזו תכמשי

 קדהפה וא ההעבר ,ףינמהס 'מ 500 על הולע וניאש קחבמר

 תתלת, שאירות שיבית תועצמאב תוברל ר,בום שולשת ר,חא בוןחשל
 ת שיק,משיכ ),דשחוב תיעיבשה תאליבשא לחה( ל נושאבכ עדימ

 תועצמאב תוברל )ם2 שיקי0 דע- םת שיקיצובק ללכ( ת שיקדהפק
 ע.בק תראהו בון אוחש בחיול הארשה ע"פ בחיו ת,רות שיבית

לשיק 0.36 ₪  לירג םס שיקיפנק יםקיש קספנ .3 

 ןועלרב 27.00 ₪
2.45% 

 ).עוןברב ראישהא תרגסמ לצול אי ניש הרקמב( דיחיל ראישת אאצקה )א(
 סק קטן.על ראישת אאצקה )ב(

אירשא תרגסמ .4 

₪ 65.00 

₪ 19.00 

₪ 17.00

 צוו לעוקמ ל,בגמו תבוסיהמ(ו ספיק,מ סוית אין כיביסמ בחיו תרזחה )(א
 י)טפשמ

 בון, שיקחש בחיול הארשה ע,בק תראהו תעוצמבא בחיו

 תיה טכנבסימ ת שיקרחזהב ךמוש בחיו )ב(
 בחיו לביטול הארוה )ד(

 עבת קארוה ע"פ דדוב בחיובון,חש בחיול הארשה ע"פ דדוב בחיו שיק,

םיבחיו תרזחה .6 

 ותעבטמ לכל 100- 2.50 ₪ ותעבטמ

 10,000 ₪ מעל 0.20%-ותטרש
 דידי פקי לע םימנמזוב ל) טיפו(א
 מןמזו תטרימן ופומז תדקהפ מן,ומז תמשיכ ל:לוה כז תרושי

םידחמיו םתירושי .7 

 בנקאי ) שיקב( 13.75 ₪

 השבקל 20.00 ₪ - סניףב םימינז
 ד.מועל 0.50 ₪ תפסותב

 השבקל 30.00 ₪ – סניףב םימינז םאינ
 ד.מועל 0.50 ₪ תפסותב

חולקה תשבקל ב,חושממה רמאגב םצויימה םכימסמ תסדפה/תקהפ )(א דעימ .8 

 15.00 ₪- יםיטנדרטס ותוחד
 )חבפיקו(

 ט)נרטניאה ותעצבאמ טע(למ וחהלק שתלבק ותוחד (ב)

 ה,לוואה לש םמילותש רוטת, פירותי רכגון: אישו םרטיידסטנ תוחוד

 ע,תיק ני" רוטסף, פיולוקין נסי חלו ה,לוואה לש םלותש ביירכמ רוטיפ

 תירדלנה קנך שלהמב השני רהאישומ לחה תלועב ראישו

₪ 100.00 

 רוחזת שנלש
 ת,ביורי רבדב ריסטויה עדמי תריסמ ל:משל ע,דימ ףוסיבא םכירוכה תחווד

 בתכמ ם אורטיידסטנ לא םביתכמ כןך, ורע תרורי נייעליפין, שח ריעש
 ה.צלמה

 שהקבל 30.00 ₪
 דומע ללכ 0.50 ₪ תפסותב

 םיכמסמ רתו) אי(ג

 הלקוח בקשתבתקשורת ל עדמי בלת) קד(
שדוחל 10.00 ₪  "תאמ ןזמב ותפחט יחזרמ ותירש"
העדוהל 4.00 ₪  ס"הפק "שירות

לא.מה ריפוןעתה ראו םיספם נותירולשי םיפסנו םתירושי .9 

)חבפיקו( דשוחל 10.00 ₪  סיסיב דירבהי ללוסמ )(א
 ריץ ישרועב תלועו1 פ0 דעד וידי פקי לע תחה אלעוד פע ללוכה ללוסמ

ולמסל .10 

שדוחל 29.00 ₪  בחרומ דיריביה לולסמ )ב(
 רירוץ ישעב תלועו5 פ0 דעד וידי פקי לע תולועפ 10 דע ללוהכ ללוסמ

 שדוחל 35.00 ₪
 תורילש םריבוחמה םרטייפ תחולקול דעמיו
 ותעדוה תיבת

 םלמוש דיריביה לולסמ )ג(
 רירוץ ישעב תלועו5 פ0 דעד וידי פקי לע תולועפ 10 דע ללוהכ ללוסמ
 תבנקאו תלביח + עו"ש תליבח- ת"ממן אבז תחוחי טפרמזת "וריש

 שדוחל 35.00 ₪
 תורילש םריבוחמה םסקייע תחולקול דעמיו
 ותעדוה תיבת

 סקעל םלשמו דיירבהי ללוסמ )ד(

 רירוץ ישעב תלועו5 פ0 דעד וידי פקי לע תולועפ 10 דע ללוהכ ללוסמ
 + םיסקע תלביח- ת"מא מןזב תוחפחי טרזמ" תרושי

 סק.על תית אישובנקא תליבח

 הלעול פכ רבוע ב'2 2א' / עיףסב רטומפה כלמע הבגתי ללוסמה תסמכל רבעמ תלועוע פוציב בגין
 :18.05.2022יךארלת ןכדועמ




