
מועד
הגביה

יבוא7.1(1)
אשראי דוקומנטרי:7.1.1

לרביע-1.50%$120.00פתיחת אשראי דוקומנטרי7.1.1.1
מראשלתקופה עד 3 חודשים

לחודש-0.30%$65.00הארכת אשראי דוקומנטרי לתקופה7.1.1.2
מראשלחודשנוספת של חודש אחד או חלקו

$40.00תיקונים לאשראי דוקומנטרי7.1.1.2.
לכל תיקון

לרביע-0.150%$50.00דמי טיפול בהוספת קיום לאשראי7.1.1.3
מראשדוקומנטרי

0.20%$45.00הוצאת ערבות ימית או פקודת7.1.1.4
מסירה לשחרור משלוחים לפני

קבלת הדוקומנטים מחו"ל

5.00%$99.00 לשנהאשראי ספקים בערבותנו7.1.1.5

0.25%$60.00אחסון במחסני ערובה (בונדד)7.1.1.6
(**)

$25.00טיפול מיוחד בדוקומנטים לא7.1.1.7
תקינים(**)

0.10%$100.00$1,000.0דמי טיפול מיוחד בהכנת מסמכים7.1.1.8
לעסקת יבוא מורכבת(**)

$500.00הכנת טיוטא לעסקת אשראי7.1.1.9
דוקומנטרי מורכבת שלא יצאה 

$50.00ניצול אשראי דוקומנטרי7.1.1.10
לכל ניצולהחל מהניצול השני ואילך

דוקומנטים לגוביינא:7.1.2
0.80%$60.00פדיון דוקומנטים7.1.2.1

5.00%$99.00אשראי ספקים בערבותנו7.1.2.2
לשנה

0.75%$60.00אשראי ספקים ללא ערבותנו7.1.2.3
לשנה

0.20%$45.00הוצאות  ערבות ימית או פקודת7.1.2.4
מסירה לשחרור משלוחים לפני

קבלת דוקומנטים מחו"ל

0.25%$60.00אחסון במחסני ערובה (בונדד)7.1.2.5

חוץ סחר -7 חלק

הערותמירבימיזערימחירשירות

סכום האשראי הדוקומנטרי,
יש לגבות בנוסף עמלה לפי

תעריף 7.1.1.1.

סחר חוץ - 7 חלק

הטבות במערכות בנקאות ישירה,
ראה נספח ה' - "הטבות לפעילות

אם התיקון מתייחס להגדלת

בערוצים ישירים"

בערוצים ישירים"
כל אחת מהעמלות שבסעיפים

7.1.2.2 ו- 7.1.2.3 תיגבה
יחסית לתקופה שבין יום

העמלה תיגבה במקרה שלא
ניתן לגבותה מבנק קורספונדנט.

הטבות במערכות בנקאות ישירה,
ראה נספח ה' - "הטבות לפעילות

 

החתימה של הלקוח על
הדוקומנטים לבין יום הפירעון

בנוסף לעמלת "פדיון דוקומנטים".



0.50%$30.00תשלום חשבון פתוח (דוקומנטים7.1.3
שנתקבלו ישירות מהלקוח)

יצוא7.2(2)
0.18%$35.00יצוא ישיר (משלוח ישיר של7.2.1

דוקומנטים מהיצואן לרוכש בחו"ל)

0.25%$50.00משלוחים במסגרת דוקומנטים7.2.2
לגוביינא

0.60%$90.00משלוחים במסגרת אשראי7.2.3
דוקומנטרי

0.15%$40.00זיכוי תמורות אשראי דוקומנטרי7.2.3.2
קיום/קיבול אשראי דוקומנטרי:7.2.4

לרביע-0.20%$100.00קיום7.2.4.1
מראש(**)

לרביע-0.375%$50.00קיבול7.2.4.2
מראש(**)

0.15%$50.00$190.00הודעה על פתיחת אשראי7.2.5
לשנהדוקומנטרי

$40.00טיפול בהודעת תיקון7.2.6

0.75%$85.00העברה מהמוטב המקורי למוטב 7.2.7
(**)

$30.00טיפול בדוקומנטים לא תקינים7.2.8
(**)

0.10%$100.00$1,000.0דמי טיפול מיוחד בהכנת מסמכים7.2.10
לעסקת יצוא מורכבת(**)

0.10%$30.00טיפול בדוקומנט או בגביית תשלום7.2.11 
דחוי הנמשך מעל חודש מעבר(**)

לזמ"פ הצפוי

ערבויות מט"ח(***):7.3(3)
5.00%$100.00 לשנהערבות כספית7.3.1

5.00%$100.00 לשנהערבות אחרת7.3.2

$55.00תיקון ערבות מכל סוג שהוא7.3.3

העמלה תיגבה גם בעת(1)0.20%$80.00ערבות שנתקבלה לטובת הבנק7.3.4
הארכת ערבות לטובת הבנק.מבנק בארץ / בחו"ל, מחברה וכו'

שיעור עמלה גבוה יותר יכול(2)
להיגבות בהתאם לנסיבות.

0.15%$55.00$150.00הודעה למוטב על ערבות שנפתחה7.3.5
עבורו

$50.00חילוט ערבות7.3.7

$500.00טיפול בהכנת טיוטא במסגרת7.3.8
ערבות מט"ח שלא יצאה לפועל(*)

ראה נספח ה' - "הטבות לפעילות
הטבות במערכות בנקאות ישירה,

בערוצים ישירים"

שיעור עמלה גבוה יותר יכול
להיגבות בהתאם לנסיבות.

שיעור עמלה גבוה יותר יכול
להיגבות בהתאם לנסיבות.

תיקון המתקבלת מהבנק שפתח
את האשראי הדוקומנטרי.

העמלה נגבית בגין משלוח הודעה
ללקוח כי נפתח לטובתו אשראי

דוקומנטרי בחו"ל.

העמלה מתייחסת לטיפול בהודעת

העמלה תיגבה בגין תיקון של
ערבות יוצאת ושל ערבות נכנסת.



(*)
(**)
(***)

.1

.2

.3

.4

מעודכן לתאריך:
04.08.2019

גביה ידנית ע"י אחראי ערבויות מט"ח בסקטור מימון וסחר בינלאומי.

שערים, הפקדת שיקים המהווים תמורות יצוא וכו').
הוצאות קורספונדנט, טלקס ודואר יגבו ע"י סקטור מימון וסחר בינלאומי.

העמלות תיגבנה בעת הגעת התמורה מחו"ל ו/או בזמן פרעון ההלוואה שניתנה ליצואן במסגרת מימון משלוחי יצוא ל- 180 יום.
במקרים בהם העמלה נגבית במטבע שאינו דולר, מבוצעת המרה לפי שער העברות גבוה.

גבייה ידנית ע"י סקטור מימון וסחר בינלאומי.
עמלות אלה תיגבנה עבור כל הערבויות במט"ח, ולאו דווקא עבור אלה הקשורות לסחר חוץ.

הערות כלליות:
אם קיימות פעולות נוספות הנובעות מהפעולות הנ"ל, יש לגבות בגינן את העמלות המתחייבות לפי הנוהל (כגון: עמלת חליפין, הפרש


