
 

 

 

 

 

 
 

חשבון עובר ושב  חלק  1-

הערות  מועד

 יהגבה

בימיר מיזערי מחיר  שירות

 בשבר ובון עוחלק 1 - חש
 לקוח שאינו מחזיק (1)

 למשיכת מזומן, כרטיס

 דם עםא לקוח שהוא

רחאז אלקוח שהולות ובמוג
 פעולות- 4ל ותיק, זכאים 

 ולהעפ ירחמב ידפק ייד לע

 בערוץ ישיר.

 םדזכאות כאמור של א
- 1ל בחלות תבעם מוג

 צגתה לאחרש דשובח

 דרש.כנ דה או אישורתעו

 לא קיימתש ל במקרהבכ (2)

 פה סבירה לביצועחלו

 פעולות של הפקדת שיקים

 דת מזומןפקאו ה

 בערוץ ישיר, גובהה

 לשלה זו, בל עמהמרבי ש
 פעולות, יהיה ביצוע אותן

 בגובה עמלה בשל פעולה

 בערוץ ישיר.

דש אתול חכהבנק יגבה ב (3)
 לה:א הגבוה מבין שני 

 של כוללה םכוהס (1)
 לותופע ללות בשהעמ

 פעולותבערוץ ישיר ו

 עציבש ידפק ייד לע
 ל.פועב לקוחה

 חירמם בועמלת מינימ (2)

 של פעולה אחת

 ד.פקי דיעל י

 הטבות לקבוצות אוכלוסיה: (4)

- א' חנספ ראה
 "ה"הטבות לקבוצות אוכלוסי

 עמלה זו לא תיגבה בנוסף (5)

 פול במזומניםלעמלת טי

סעיף 1.8.1).(- ידפק יע"

העמלה לא תיגבה בגין  (1) 
שאילתות מידע באמצעות 

האינטרנט ומענה טלפוני
ממוחשב  (IVR), או בעד 

פעולת חיוב בכרטיס חיוב 
מידי. 

במקרה של ביטול הרשאה  (2) 
לחיוב חשבון או הוראת 

קבע לפני שהוצגו 6 חיובים 
לפחות - תיגבה עמלה

בגובה  של עד 6 פעולות 
בערו ץ ישיר3.

הטבות במערכות הבנקאות  (3) 
הישירה: 

- "הטבות ראה נספח ה'

 בתחילת

 כל חודש

 עבור

 החודש

 דם לוקש

 לקוח לגביו

- ןממזד
 עדומב

 צועיב

 הפעולה

בתחילת 
כל חודש 

עבור 
החודש 

שקדם לו 

 6.80  ₪פעולה ע"י פקיד 

לקוח 
מזדמן: 

 ₪ 13.60 

פעולות כמפורט להלן, הנעשות 
באמצעות  פקיד בנק, לרבות באמצעות

מוקד טלפוני מאויש: 
הפקדת מזומן  (1) 
משיכת מזומן  (2) 

לבקשת  לקוח  הפקה ומסירת תדפיס (3) 
העברה או הפקדה לחשבון אחר  (4) 

פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי ) (5) 
הפקדת שיק  (לכל קבוצת שיקים- (6) 

עד 20 שיקים )
תשלום שובר  (7) 
פריטת מזומן  (8) 

פעולה בערוץ ישיר 
אחת הפעולות האל ה:

זיכוי חשבון באמצעות מסלקה  (1) 
חיוב בכרטיס אשראי  (2) 

הפקדת מזומן  (3) 
 (4) משיכת מזומן במכשיר אוטומטי1
העברה או הפקדה לחשבון אחר  (5) 
תשלום שובר, לרבות באמצעות  (6) 

תיבת שירות. 
שאילתת מידע בכל נושא  (7) 

(החל מהשאילתא השביעית בחודש )2
משיכת שיק  (8) 

הפקדת שיק, לרבות באמצעות  (9) 
 - תיבת שירות  (לכל קבוצת שיקים

עד 20 שיקים )

₪  1.76 

1.2.1 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

1.2.1.3 

1.2.1.4 

1.2.1.5 

1.2.1.6 

1.2.1.7 

1.2.1.8 

1.3.1 

1.3.1.1 

1.3.1.2 

1.3.1.3 

1.3.1.4 

1.3.1.5 

1.3.1.6 

1.3.1.7 

1.3.1.8 

1.3.1.9 

(2) 

(3) 

- א)1(
 שירותים

 נפוצים

בוןבחש
 בשבר ועו



 

 

 

 

 

 

 

 

הערות  מועד

 יהגבה

בימיר מיזערי מחיר  שירות

 בשבר ובון עוחלק 1 - חש
 ".פעילות בערוצים ישיריםל

 הטבות לקבוצות אוכלוסיה: (4)

- א' חנספ ראה
 "ה"הטבות לקבוצות אוכלוסי

 פ הרשאה לחיוב חשבון או"חיוב ע (10)

 הוראת קבע

1.3.1.10 

הטבות במערכות הבנקאות (1) 
הישירה:

- "הטבות  ראה נספח ה'
לפעילות בערוצים ישירים ".

הטבות לקבוצות אוכלוסיה:  (2) 
- ראה נספח  א'

"הטבות לקבוצות אוכלוסיה "

פנקס שיקים 1.4 (4) 
₪  0.36 

לשיק
ראה  פירוט 
בנספח ב' 

 1.4.1 )חפיקו(ב רגיל

דחמיו 1.4.2 

שיק בנקאי 13.75 ₪ 1.7.1 (7) 

בעד פעולות של פחות מ- 100  (1) 
מטבעות בלבד, תיגבה עמלת 

"פעולה ע"י פקיד", בכפוף
שלצד  עמלת להערה  מס' (2)

"פעולה ע"י  פקיד" לעיל. 
מטבעות- לכל 100 מטבעות  (2) 

שטרות- מעל 10,000   ₪ (3) 
כולל החלפת  שטרות שיצאו (4) 

מהמחזור. 
פיצול עסקאות על  פני יום  (5) 

עסקים אחד- תיגבה 
העמלה על הסכום 

המצטבר של כל 
העסקאות שבוצעו באותו 

יום עסקים. 
פעולת  פריטת מזומן כוללת  (6) 

את משיכתו או הפקדתו. עבור 
פעולת  פריטה הכוללת 

מטבעות ושטרות, תיגבה 
עמלה אחת בלבד, הגבוהה 
מבין העמלות בעד פעולות 

אלו. 

לגבי 
לקוח מזדמן

במועד
ביצוע

הפעולה

מטבעות: 
₪  2.50 

שטרות:
0.20% 

 טיפול במזומנים ע"י פקיד

 שירות זה כולל:

1.8.1 (8) 

משיכת מזומן (1) 1.8.1.1 

דת מזומןפקה (2) 1.8.1.2 

לקוח 
מזדמן: 

מטבעות: 
₪  5.00 

שטרות: 
0.30% 

פריטת מזומן (3) 1.8.1.3 

 בת אין כיסוי מספיקיב מסהחזרת חיו 65.00 ₪

 משפטי) וצ מעוקל; ;בלמוג בות:סיהמ(ו
חיוב באמצעות -

1.9.1 (9) 

הוראת קבע (1) 1.9.1.1 

הרשאה לחיוב חשבון (2) 1.9.1.2 

שיק (3) 1.9.1.3 

תיכנט הבסימ שיק תרהחזב ךמוש בחיו 19.00 ₪ 1.10.1 (10) 

במקרה של ביטול סדרת  (1) 
שיקים עוקבים, תיגבה 

עמלה מירבית בגובה 3 
הוראות ביטול. 

הטבות במערכות הבנקאות  (2) 
הישירה: 

- "הטבות  ראה נספח ה'
לפעילות בערוצים ישירים ".

בביטול חיוה להורא 17.00 ₪
 חיוב:

1.12.1 (12) 

 שיק (1) 51.00 ₪

 פ הרשאה לחיוב חשבון"ד עדוחיוב ב (2)

 עבק וראתה ע"פ ודדב וביח (3)

1.12.1.1 

1.12.1.2 

1.12.1.3 

 הטבות במערכות הבנקאות (1)

 הישירה:

בות משכורות)ה (לרמברשי הברהע 19.00 ₪ - ב)1( (1) 1.13.1
 שירות



 

 

 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
    

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

הערות  מועד

 יהגבה

בימיר מיזערי מחיר  שירות

 בשבר ובון עוחלק 1 - חש
 "הטבות- פח ה'ראה נס

".פעילות בערוצים ישיריםל  לכל זיכוי

 מיוחדים

 או עסקיים

תום רבעון ₪ 45.00 

 לרביע

בע לקיזוז יומיק הוראת 1.14.1 (2) 

דיפקדחויים למ החזרת שיקים
 לא אגב סגירת חשבונו בבנק 

3תעלה על 5.00 ש"ח

 :קבדלפ
₪ 12.00 

 דור:בשי

₪ 6.00 

₪ 12.00 

₪ 12.00 

 בשיק דחוי טיפול

- שירות זה כולל
 הפקדת שיק דחוי (1)

 דחוי ד להצגת שיקעשינוי מו (2)

 ד טרםיפקדחוי למ החזרת שיק (3)

 פרעונו

1.15.1 

1.15.1.1 

1.15.1.2 

1.15.1.3 

(3) 

לעניין זה, "הצגה חוזרת "-
מההחזרה השניה ואילך של

חיוב על פי הרשאה שבוטלה 
בהוראת הלקוח או חיוב על פי 
הרשאה שהוצאה מן ההסדר. 

האהרש ב עפ"יהחזרת חיוב בטב מוחיו 1.16.1 (4) 
- ילרג 21.00 ₪ 1.16.1.1 

- וזרתח הצגה 42.00 ₪ 1.16.1.2 

 במקרה של העברה בסכום (1)

 ₪, תיגבה ד 1 מיליוןשל ע

 לש לה בסכוםמדה עבע
 ד.פקי "יפעולה אחת ע

 הטבות במערכות הבנקאות (2)

 הישירה:

 "הטבות- פח ה'ראה נס

 ".פעילות בערוצים ישיריםל

₪ 57.00 
 חרלבנק א

 ברותהעהו הזיכויים במערכת הברהע

(RTGS) מתא מןזב
1.17 (5) 

שאילתות מידע באמצעות  (1) 
האינטרנט ומענה טלפוני 

ממוחשב (IVR), לא יימנו 
במניין הפעולות הכלולות 

במסלול ואין לגבות עמלה 
בעדן. 

בכל במקרה שלא קיימת  (2) 
חלופה סבירה לביצוע 

פעולות של הפקדת שיקים 
או הפקדת מזומן 

בערוץ ישיר, גובהה 
המרבי של עמלה זו, בשל 
ביצוע אותן  פעולות, יהיה 
בגובה עמלה בשל פעולה 

בערוץ ישיר. 
בגין ביצוע  פעולות מעבר  (3) 

למכסת  המסלול תיגבה
עמלה כמפורט בסעיף 

1.2.1/1.3.1 עבור כל פעולה. 

בתחילת 
כל חודש 

עבור 
החודש 

שקדם לו

₪ 10.00 

 )חפיקו(ב
 בסיסי ברידייה מסלול

 ידפק ייד לע חתא ולהעפ עד וללכה לולמס

פעולות בערוץ ישיר ד 10עו

1.18.1 (1) - 1(ג)
 מסלול

 בחברידי מוריה מסלול 29.00 ₪
 דיפק דיי ללות עופע ד 10ע ללול הכלומס

 פעולות בערוץ ישיר ד 50עו

1.18.2 (2) 

 ברידי מושלםיה מסלול 35.00 ₪

 דיפק דיי ללות עופע ד 10ע ללול הכלומס
 פעולות בערוץ ישיר ד 50עו

-"תפחות בזמן אמט "מזרחי שירות
 + חבילת בנקאות אישית. "שוחבילת ע

1.18.3 (3) 

 שלם לעסקמו מסלול היברידי 35.00 ₪

 דיפק דיי ללות עופע ד 10ע ללול הכלומס
 פעולות בערוץ ישיר ד 50עו

-"פחות בזמן אמתט "מזרחי שירות
 לעסק. לת בנקאות אישיתי+ חב עסקים

1.18.4 (4) 

משיכה ממכשיר סמוך לסניף או ממכשיר נדרש באמצעות כל כרטיס, או משיכה ממכשיר מרוחק באמצעות כרטיס שהתאגיד הבנקאי הנפיק; .1
הונפק בידי התאגיד הבנקאי - התאגיד הבנקאי רשאי  לגבות  לגבי משיכת מזומן ממכשיר מרוחק שאינו מכשיר נדרש באמצעות  כרטיס  שלא

מחיר שונה, שיפורט בחלק 9  לתעריפון. 
להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 415 ולסעיף 31 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) לא תיגבה עמלה בגין מידע בסיסי כהגדרתו בסעיף 2 (ד ) .2 

(גילוי נאות למסירת מסמכים), התשנ"ב- 1992. 



  
 

 
 

 

.3

הערות  מועד

 יהגבה

בימיר מיזערי מחיר  שירות

 בשבר ובון עוחלק 1 - חש
 (לא כולל עמלות בגין מסלול, "ח40 ש פורטות להלן לא יעלה עלשבון המפעולות לסגירת ח נק בשללות שיגבה הבל העמכ סך

 ד בנקאי אחר בארץ,יתו לקוח בתאג): העברת ניירות ערך לחשבון אודםקפירעון מו דנט ועמלותפונסקור לקת הבורסה,סצאות מהחזר הו

 ד בנקאי אחר בארץ,יתו לקוח בתאגל אולחשבון ש בארץ, העברה בנקאית ד בנקאי אחריאותו לקוח בתאג העברת ניירות ערך זרים לחשבון

 ד הבנקאי,יגב סגירת חשבונו בתאגד איפקדחויים למ ארץ, החזרת שיקיםד בנקאי אחר ביתו לקוח בתאגהעברת מטבע חוץ לחשבון של או

 ות לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע.דם,ביטול הרשאקפירעון מו פניל האישור יתר

 דכן לתאריך:ומע

02/11/2021 




