
חלק 5- מטבע חוץ 

ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש

 חלק 5 - מטבע חוץ

העמלה נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה  (1) 

בין מטבעות וזאת, בנוסף לעמלה בגין הפעולה 

הספציפית. 

שער ציטוט- שער המטבע שנקבע באופן שוטף  (2) 

במהלך יום מסחר במטבע סחיר  ע"י חדר  עסקות 

מט"ח. 

שער אחיד- שער מטבע שנקבע באופן  חד-פעמי  (3)

בשעות  הצהריים ביום מסחר ע"י חדר עסקות

מט"ח. 

שער ידוע- השער האחיד האחרון הידוע למטבע.  (4) 

עסקות מכירת מט"ח בשער ידוע, יבוצעו ע"פ  -

השער האחיד האחרון הנמוך (שער קניה) 

בהפחתה של 2.00% משער זה. 

עסקות רכישת מט"ח בשער ידוע יבוצעו ע"פ  -

השער האחיד האחרון הגבוה (שער מכירה) 

בתוספת 2.00% משער זה. 

רכישת מט"ח במכשיר הכספומט"ח מבוצעת  (5) 

לפי שער מזומנים מכירה (גבוה). 

רכישה/מכירה בסכומים קטנים:  (6) 

עד $10.00- פטור 

עד $50.00- $3.00 

המרה בין שני מטבעות זרים מורכבת משתי  (7) 

פעולות (רכישה ומכירה) ולכן שיעורי העמלה 

הנגבים בגינה כפולים. 

הטבות במערכות הבנקאות הישירה:  (8) 

ראה נספח ה' - "הטבות לפעילות בערוצים 

ישירים" 

מקבלי פיצויים כנגד חיוב פמ"ח פיצויים- פטור.  (9) 

גמלאי- 50% הנחה.  (10) 

כספים  שמקורם בפנסיה ממדינות חבר העמים  - (11) 

פטור מעמלת חליפין ממטבע לש"ח. 

$2,500.00 

$5,000.00 

$6.00 

$12.00 

0.19% 

0.38% 

 ת חליפיןלעמ

 עבטמש"ח למש"ח/ע לבטממ

 (בשער ציטוט/אחיד/ידוע)

 ממטבע למטבע

 (בשער ציטוט/אחיד/ידוע)

5.1 

5.1.1 

5.1.2

(1) 

הפרשי שער בהפקדה- ההפרש בין שער  (1)

מזומנים קניה (נמוך) לבין שער העברות 

קניה (נמוך). 

 בוןת מזומן לחשדהפק

 מזומן מטבע חוץ או משיכת

 בע חוץבון מטמחש

5.2 (2) 

הפרש שערים במשיכה- ההפרש בין שער  (2)

מזומנים  מכירה (גבוה) לשער העברות

מכירה (גבוה). 

 הפרשי

 שער

הפקדת מזומן לחשבון מטבע

 חוץ

5.2.1 

מקבלי פיצויים- פטור מעמלת הפרשי שער בגין  (3) 

משיכת מט"ח כנגד חיוב חשבון פמ"ח פיצויים. 

 הפרשי

 שער

משיכת מזומן מחשבון מטבע

 חוץ

5.2.2 



 

 

  

ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש

 חלק 5 - מטבע חוץ

 פריטת / החלפת שטרות עד לסכום של $500.00:

$5.00 

$10.00 0.50%  ת מזומןפהחל

שירות זה כולל:

 החלפת שטרות בלא 

 שערים, ישנים או פגומים

5.3.1 (3) 

 ת שיק באישור מוחלט.העמלה מתייחסת לגביי (1)

 בין לחו"ל (קב"ח 205) -פעולות של יצוא טו (2)

 העמלה המירבית הינה $20.00.

 הוצאות קורספונדנט לפי חיוב בפועל. (3)

$60.00 $12.50 0.25% בע חוץבמט ת שיקיםבייג 5.4.1 (4) 

 ימי ערך- ראה נספח. (1)

 התעריף הוא לשיק/להמחאה (1)

$5.50 

 לשיק

0.50% 

 הפקדת שיק / פדיון שיק

 או המחאת נוסעים

הפקדת שיק

 פידיון שיק או המחאת

 עיםסנו

5.5 

5.5.1 

5.5.2 

(5) 

 בסכום של עד $200.00: $10.00 (1)

 במכירת שיק בנקאי תמורת: (2)

 מטבע ישראלי- תיגבה בנוסף עמלת חליפין.-

 בנקנוטים- ייגבה בנוסף הפרש שערים.-

 העברה מחו"ל- תיגבה בנוסף עמלת העברת-

 מט"ח לחו"ל ומחו"ל.

 הוצאות קורספונדנט לפי החיוב בפועל. (3)

 הוצאות נוספות: דמי דואר- עבור משלוח (4)

 השיק לחו"ל.

$90.00 $18.50 0.25% שיק בנקאי 5.7.1 (7) 

שיק בסכום של עד $200.00 : $8.00 $150.00 

$58.50 

$20.00 

$10.00 

0.175% 

0.125% 

$5.70 

 לשיק

 טיפול בשיק משוך על חשבון

 ביהגבע חוץ ומוצג למט

 ע"י בנק בחו"ל

 ע"י בנק אחר בארץ

 ע"י סניף הבנק בארץ

5.8

5.8.1 

5.8.2 

5.8.3 

(8) 

 העברת רנטות או פנסיות לנפגעי נאצים פטורה (1)

 מעמלה.

 בהמרה למט"י או ממט"י תיגבה בנוסף עמלת (2)

 חליפין.

 לחו"ל תמורת בנקנוטים, ייגבה בנוסף בהעברה (3)

 הפרש שערים.

 ימי ערך בהעברות בנקאיות, מופיע בנספח ג'. (4)

 הוצאות קורספונדנט וסוויפט ייגבו כמפורט (5)

 בחלק 11.

 העברה בסכום של עד $200.00 : $8.00 (6)

- עמיםת חבר הוסיה ממדיננשמקורם בפ ספיםכ (7)

$165.00 $23.00 0.190% 

 העברת מטבע חוץ לחוץ

 לארץ ומחוץ לארץ

 פעמית דח

5.9 

5.9.1 

(9) 



ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש
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 פטור מעמלת העברת מטבע חוץ מחוץ לארץ.

הטבות במערכות הבנקאות הישירה: (8) 

ראה נספח ה' - "הטבות לפעילות בערוצים 

ישירים" 

"חשבון אותו לקוח"- לרבות חשבון שהלקוח (1)

מנהל יחד עם בן או בת זוגו.

העברת מטבע חוץ בארץ

ומבנק אחר בארץ 

5.10 (10) 

העברת מטבע  חוץ  לחשבון אותו לקוח בעת (2) 

סגירת חשבון לא תעלה על 10 ₪ (*).

$10.00 לחשבון אותו לקוח או

מחשבונו (בפיקוח) 

5.10.1 

הוצאות קורספונדנט וסוויפט ייגבו כמפורט (3) 

בחלק 11. 

$58.50 $10.00 0.125% רתחא רהבהע 5.10.2 

הטבות במערכות הבנקאות הישירה: (4) 

ראה נספח ה' - "הטבות לפעילות בערוצים 

ישירים" 

 לפי פירוט

 ח ג'פסבנ

ימי ערך 5.12 (11) 

על פי האמור בחלק 1. לעניין חישוב העמלה המינימלית כאמור בחלק 1 - מלות בעד שירותים שאינם כלולים בחלק זה, אך כלולים בחלק 1, ייגבוע

 חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ, העברת פקדת שיק, פדיון שיק, העברת מטבעמשיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ, ה הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ, 

 וצג לגביה, יחשבו כפעולה ע"י פקיד.בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומ מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ, טיפול

אופן חישוב העמלה במקרים בהם העמלה נגבית במטבע שאינו דולר: 

בעסקות חליפין, כאשר העמלה נקובה כאחוז מסכום העסקה - לפי שער העסקה.  (1 

בעסקות ללא חליפין, כאשר העמלה נקובה כאחוז מסכום העסקה - לפי שער העברות גבוה.  (2 

עמלות מינימום, מקסימום, סכום קבוע: כאשר חיוב העמלה בש"ח - לפי שער העברות גבוה, כאשר חיוב העמלה במט"ח - לפי שער יציג.  (3 

סך כל העמלות שיגבה הבנק בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על 40 ש"ח (לא כולל עמלות בגין מסלול,  (*) 

החזר הוצאות מסלקת הבורסה, קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם): העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, 

העברת ניירות ערך זרים לחשבון  אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ,

העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי, 

אישור יתרה לפני פירעון מוקדם,ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע. 

 מעודכן לתאריך:

18/05/2022 




