
 
 

  

 
 

 

    

  

    

   

אשראי  חלק  3-

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 אירשא-3 קלח

 דחימי הבגתי ה זולמע (1)
 לוצי- נל איה שרמקב
 עון.ברב ראישהא תרגסמ

 לקיח לצול ניה שרמקב

 דיחי חלקו ת,רגסמה לש
תיעונברה תביריב בחוייי

 הובגה לפי ה,למעב או 
 הן.נבימ

 היסולכת אוצובולק תבוהט (2)
 תובטה"- ח א'פסה נרא

 ה"סילוכות אוצובקל

 עוןבר םתוב

 עוןבר תליחתב

₪ 27.00 

2.45% 

 וםסכמ

 סגרתהמ

 אירשא תאצקה

 )עוןברל( דחיי

 (*))הנ(לש סק קטןע

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

(1) - 3(א)
 יםותירש

 יםצופנ

לא  תיגבה  עמלה במקרה (1) 
של  חידוש  האשראי, 
שלא כרוך  בשינוי או 

הוספת  ביטחונות. 
הגדלת  במקרה של 

האשראי- תיגבה  העמלה
על ההפרש בלבד .

תוונחטיובב יארשאל בופיט 3.2 (2) 
- מעל  1.25% 1,000.00  ₪ 10,000.00  ₪ הלוואות שאינן  לדיור

₪  100,000 

הלוואות און-קול 

3.2.1 

לא  תיגבה עמלה  על  (2)
העמדת מסגרת אשראי 

ללקוחות יחידים. 
הלוואות  לדיור: מרכיב  (3) 

זכאות  בלבד- 150.00  ₪.

₪  275.00 

 רדיול האלווהב
 גבהית העמלה

 ועציב רחאל

 יםכיההל קריע

 תלבלק
 ה.לוואהה

רדיול תולוואה 0.25% 350.00 ₪ 360.00 ₪ 3.2.2 

סק קטןעל סגרות אשראימ 1.35% 60.00 ₪ 10,000.00 ₪ 3.2.3 

 הבתיג םיכון שיקת נילמע (6)
 ת.מית יורבטצמ המרב

 3.2.4 50,000 ₪ מעל ים-קיש כיוןני 1.25% 150.00 ₪



   
 
  

 

  

  
  

 

 

 

   
   

 
 
 

  
 

    
 

  
 

 

 
 

    
  

  
 
 
 

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
  

 

 
  

 

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 אירשא-3 קלח

 תטחובהמ תיאקנב ות"ערב
 היהת ציפי",ספ ספיכ דוןבפיק

 ותירש בעד מהעמלה הכונמ

 סוג" למכ תבנקאי תוברע"

₪ 380.00 

₪ 360.00 

6.20% 

 נהשל

2.90% 

4.00% 

 יתבנקא תובער

 עטמל( סוג למכ תבנקאי תוברע

 וקח יפל יםנכשתלמ תובער

 תטח(הב ות)ריד( כרהמ
 ת,רודי רוכשי לת שועקהש

- ןל(לה "ה-1974)שלת
 ותערב טעולמ המכר) וקח

 ספיכ דוןבפיק תחטבומה תבנקאי

 ציפיספ

 טחתבומה יתנקאב תובער

 עטמל( ציפיספ ספיכ דוןבפיק

 וקח יפל יםנכשמתל תובער

 כר)מה

 רכמה חוק לפי םתכנימשל תוברע

3.5 

3.5.1 

3.5.1.1 

3.5.2 

(5) 

מכרה קוח יפל תובער תסבה 170.00 ₪ 3.6.1 (6) 

 יגצנ ייד לע יםודעבש וםשיר 210.00 ₪

 םשר לצא איקנבה דגיאתה
3.7.1 (7) 

₪ 126.00 

₪ 126.00 

 םידובעש נוישי
- קנבב

- שםר אצל

3.8 

3.8.1 

3.8.2 

(8) 

 ודבעש תירציל המסכה 150.00 ₪

 )חבפיקו( ק אחרנבל
3.9.1 (9) 

 ם.מילותש חלו ל:לוכ

 םהשינויי תעברמא דחא לכ דעב
 לש דשיחוה עוןריהפ דעומ לש
 הבתיג ה,ל שנבכ רדיול האלווה
 תחה אלעול פש םכוסב הלמע
 1.2.1).'סמ (עמלה ידקפ י"ע

₪ 320.00 

₪ 125.00 

 האלווהה םכסהב םנויישי
 שתבקל ותברהע יבתנא וא

 ברע או חקול
 ת אווהז ה,לוואהה תפתקו ל:לוכ

 ללוסמ ם,בירע ם אולווי בכרה
 תאהקפ ת,בירי ה,לוואהה

 תדרפה ד אוחום, אימילותש
 עון,רידי פעומ ת,כאוז

 תוברע תיקון
 דשיוחה עוןריהפ דעומב םשינויי

 חוק לפי רדיול האלווה לש

 ),חולקל תורי(ש תבנקאוה
 א-1981"שמהת

3.10.1 

3.10.2 

(10) 

₪ 750.00 

₪ 500.00 

₪ 200.00 

 רדיול האלווה תרריג
 האלווה
 ענקמ

 םביניי דוןת או פיקבורע

3.11 

3.11.1 

3.11.2 

3.11.3 

(11) 

 ושדיח וא הקפנה 60.00 ₪

 ותזכא ודתעת של

3.12.1 (12) 

 רלשא סףת נוביה זו נגלמע
ל פיע םיבגהנ םמילותשה

 עוןרית פולמע( תבנקאוה צו 

 2002,- "בשסהת ),קדםומ
 בנקאי לוהית נראהו ל פיע

 יףסע יפ ועל 454'סמ ןיקת

 עין,מקרקה 8 לחוק8

 1969.- ט"כשהת

םדקומ עוןריפ 60.00 ₪  
 יתולעפת עמלה

3.13.1 (13) 



   
 

  
 

 

 

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 אירשא-3 קלח

 יתזחמת בשותח העמלה (1)

 רמבג רויקטהפ שווי
 ה.בניה

- להמנו לא רויקטפ (2)
 30% הבובג הלמע הבתיג

 סי,הפיננ ליוויה תלמעמ

יתזחמת בשושתח
 רמבג רויקטהפ שווי 

 ה.בניה

סינניפ ליווי 1.20% - ב)3( (1) 3.14.1
יםותירש

 םידחמיו
 או

 םקייסע

רשימת מסגרות אשראי שאינן עו"ש /  חח"ד  בגינן  תיגבה  עמלה  3.1.2: (*) 
הלוואות  מט"ח /  מדד, צמוד מט"ח ) / / הלוואות במט"י  (לא  צמוד, צמוד כללית / הלוואות נכש"ט / הלוואות ב', ג', ד' /  הלוואות און קול מסגרת

לממ"י / ערבויות מט"ח (כספיות, ביצוע) / אשראי  ספקים בערבותנו /  רוכשי  דירות / הלוואת ערבות לא  כספיות ) / ערבויות במט"י  (כספיות,
אשראי דוקומנטרי / מכירה  בחסר (מניות ת"א 100, אג"ח, מק"מ, ני ע"ז).

 ך:ריתאלכןדועמ

28/12/2022 




