
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

   

 

והתראות הודעות מידע,  חלק  2-

ותהער  עדומ

 ביהגה

בימיר עריזמי מחיר  ותירש

 ותוהתרא ותודעה ידע,2 - מ קלח

₪ 5.00 

 וח)קיפב(

 ותודעה

- זה כולל שירות
 םימושלהודעות על פיגור בת (1)
 ראותהת (2)

 קחו הודעות או התראות לפי (3)
-1981מ"אשתה ם ללא כיסוייקיש

2.1.1 

2.1.1.1 

2.1.1.2 

2.1.1.3 

- 2(א) (1)
 יםותירש

 יםצופנ

ם.מכתבי מירבי לסדרת עו"ד לש התראה בתמכ 147.00 ₪ 441.00 ₪ 2.2 (2) 

צפייה בשיקים באינטרנט- (1) 
חיוב.   ללא

 םצוייהמ םימסמכ לש פסהדה או הקפה
 חושת לקקשב לבחוממה רגאמב

2.3 (3) 

לא תיגבה  עמלה בעד (2)
מסירת העתק אחד של

הודעה לבקשת לקוח במהלך 
שישה  חודשים מיום 

סגירת החשבון. 
לעניין זה, "הודעה"  - הודעה
שנשלחה בתקשורת ללקוח

מכוח דין במהלך  ששת 
החודשים  שקדמו לסגירת 

החשבון. 

 שהקב₪ ל 5.00

 ₪ בתוספת 0.50

 מודע לכל

- ףים בסנימינז 2.3.1 

שהקב₪ ל 30.00
 ₪ ת 0.50פתוסב

 מודע לכל

- ףים בסנימינז םאינ 2.3.2 

מצעות האינטרנטמעט באל (1) דוחות לבקשת לקוח 15.00 ₪ 2.4 (4) 
אישור יתרה לפני פירעון (2) 

מוקדם של הלוואה- פטור
מעמלה.

וח)קיפב( דוחות סטנדרטיים, כגון: (א)  2.4.1 

אישור יתרות (1) 2.4.1.1 

(2) פירוט תשלומים של הלוואה 2.4.1.2 

(3) פירוט רכיבי תשלום של הלוואה 2.4.1.3 

לוח סילוקין נוסף (4) 2.4.1.4 

פירוט תיק ניירות ערך (5) 2.4.1.5 

 2.4.1.6 (6) שחזור תנועות בניירות ערך

 (7) אישור בעלות  - החל  מהאישור 
שנה  קלנדרית.  השני במהלך

2.4.1.7 

אישור תשלומי ריבית, תקבולי  (9) 
ריבית ודיווידנדים 

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

אישור על  תשלום עמלות  (11) 
מכתב כוונות  2.4.1.12 (12) 

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

2.4.1.9 

2.4.1.10 

2.4.1.11 

2.4.1.13 

2.4.1.14 

₪ 55.00 

"חודל
דוחות הכרוכים באיסוף  מידע,  (ב) 

מסירת  מידע היסטורי  למשל:
בדבר ריביות, שערי  חליפין,

שערי ניירות ערך, וכן  מכתבים 
לא סטנדרטיים או מכתב המלצה 

2.4.2 

 שהקב₪ ל 30.00

 ₪ ת 0.50פתוסב

םימסמכ רתואי 2.5 (5) 



  

 

  

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ותהער  עדומ

 ביהגה

בימיר עריזמי מחיר  ותירש

ותוהתרא ותודעה ידע,2 - מ קלח
 מודע לכל 

ותנושבח וריתא 50.00 ₪ 2.6 (6) 

 קבוצות אוכלוסיה:הטבות ל (1)

- א' חפסנ האר
 קבוצות אוכלוסיה""הטבות ל

 מתמן אזב חותחי טפזרמ (2)

 לתבק לרות שיל שלוכ

 פילופרם לאתהמידע, ב

תושירש וארמ שהוגדר
 מצעותאדע במי קבלת 

 sms.-מה בזופניה י

שירותב חרבשי חקול
 מצעותאדע במי קבלת 

 מה בלבד,זופניה י

 של 100% מהטבה ייהנה

 חה.נה

 מלה בעדע לא תיגבה (3)

 של חדא קמסירת העת

 מהלךח בוקל שתקהודעה לב

 םמיו םשיחוד שהשי
שבון.חסגירת ה

- הודעה זה, "הודעה" לעניין 
 חוקת ללרשוקתחה בשלשנ
 שתש מהלךח דין במכו

 מו לסגירתקדש םישדחוה

 שבון.חה

 וםבת

 דשוח

 וםבת

 דשוח

 וםבת

 דשוח

 ₪ להודעה 4.00

 שדחו₪ ל 10.00

 שדחו₪ ל 18.00

 חושת לקקרת לבושקדע בתימ קבלת
 קסשירות הפ

 מתמן אזב חותחי טפזרמ

 יאנקב בזקמ

2.7 

2.7.1

2.7.2 

2.7.3 

- ב)2( (1)
 יםותירש

 םידחמיו
 או

 םקייעס

 תינוטרקלא או תטינגמ דיהמב עדמי
 םיקיששל תנועות ו םקבצי קתפה
 קלטתמו חהיש זורחם / אחוייד

 ק:ח לבנוקלבין ה

2.8 (2) 

אחזור  שיחה מוקלטת  -
75% הנחה 

בתום 
חודש 

₪  405.00 

₪  205.00 

חיוב  חד פעמי בעת הצטרפות להסדר 
"הפקת קבצים של תנועות 

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

חיוב  חודשי בגין הסדר "הפקת  קבצים 
של תנועות ושיקים דחויים" 

2.8.1 

2.8.2 

 ותירות בתדוענת ח דףושלומ קהפה

 חוהלק תשת לבקדחוימ
2.9 (3) 

בתום 
חודש 
בתום 
חודש 

 4.75 ₪ לדף/דוח 

 חוף/דד₪ ל 7.25

תדירות יומית

 חרתא תדירות 

2.9.1 

2.9.2 

הבנק שבחמל הרישי השיג 2.10 (4) 
שאילתות בורסה ו שערים  כולל
היסטוריים: 250.00  ₪ לחודש 

בתום 
חודש 
בתום 
חודש 

 160.00 ₪ לחודש 

 שדחו₪ ל 3,000.00

מסלול  רגיל - PC -שירות ה

 מתדקמת רסחמ כתרעמ

2.10.1 

2.10.2 

 מעודכן לתאריך:

18/05/2022 




