
חשבון עובר ושב  חלק  1-

הערות  מועד

 יהגבה

בימיר מיזערי מחיר  שירות

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

כרטיס  למשיכת מזומן, 
לקוח שהוא אדם עם 

מוגבלות ולקוח שהוא אזרח
ותיק, זכאים  ל- 4 פעולות 

על  ידי פקיד במחיר פעולה 
בערוץ ישיר. 

זכאות כאמור של אדם 
עם מוגבלות תחל ב- 1
בחודש שלאחר הצגת 

כנדרש.  תעודה או אישור 
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. 
הבנק יגבה בכל חודש את (3) 

הגבוה מבין שני  אלה: 
הסכום  הכולל  של (1) 

העמלות בשל פעולות 
בערוץ ישיר ופעולות 
על  ידי פקיד שביצע 

הלקוח בפועל. 
עמלת מינימום במחיר  (2) 

של פעולה אחת 
על ידי  פקיד. 

הטבות לקבוצות אוכלוסיה:  (4) 
- ראה נספח  א'

"הטבות לקבוצות אוכלוסיה "
עמלה זו לא תיגבה בנוסף  (5) 

לעמלת טיפול במזומנים 
(סעיף 1.8.1). ע"י פקיד -

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 

שקדם לו 
ולגבי לקוח 

מזדמן -
במועד 
ביצוע 

הפעולה 

בתחילת 
כל חודש 

עבור 
החודש 

שקדם לו 

פעולה ע"י פקיד 
פעולות כמפורט להלן, הנעשות 

באמצעות  פקיד בנק, לרבות באמצעות
מוקד טלפוני מאויש: 

₪  6.80 

לקוח 
מזדמן: 

 ₪ 13.60 

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:

₪  1.76 

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 )

1.2.1 

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) 

1(א) -
שירותים 

נפוצים 
בחשבון

עובר ושב 



 

 

 

 

 

 

 

 

הערות  מועד

 יהגבה

בימיר מיזערי מחיר  שירות

 בשבר ובון עוחלק 1 - חש
לפעילות בערוצים ישירים ".

הטבות לקבוצות אוכלוסיה:  (4) 
- ראה נספח  א'

"הטבות לקבוצות אוכלוסיה "

 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 ".

פנקס שיקים 1.4 (4) 
₪  0.36 

לשיק
ראה  פירוט 
בנספח ב' 

 1.4.1 )חפיקו(ב רגיל

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

"הטבות לקבוצות אוכלוסיה "

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. 

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 

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. 

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

בדלפ ק:
₪  12.00 

בשידור: 
₪  6.00 

₪  12.00 

₪  12.00 

טיפול בשיק דחוי 
שירות זה כולל  -

הפקדת שיק דחוי   (1)

שינוי מועד להצגת שיק  דחוי   (2)
החזרת שיק  דחוי למפקיד טרם  (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. 
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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 



 

 

  

 

 
 

 
   

 
 

  

 

 

 

   

 

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

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. 

 םצוייהמ םימסמכ לש פסהדה או הקפה
 חושת לקקשב לבחוממה רגאמב

2.3 (3) 

 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 

למעט באמצעות האינטרנט (1) 
אישור יתרה לפני פירעון (2) 

מוקדם של הלוואה- פטור
מעמלה.

₪  15.00 

(בפיקוח)
חושת לקקות לבחוד 2.4 (4) 
ם, כגון:חות סטנדרטייוד א)( 2.4.1 

שור יתרותאי (1) 2.4.1.1 

של הלוואה םמישלות פירוט (2) 2.4.1.2 

של הלוואה םשלות פירוט רכיבי (3) 2.4.1.3 

ףסקין נוח סילולו (4) 2.4.1.4 

ק ניירות ערךפירוט תי (5) 2.4.1.5 

זור תנועות בניירות ערךחש (6) 2.4.1.6 

 שוריאהמ חל- ה תושור בעליא (7)

 קלנדרית. שנה מהלךב שניה

2.4.1.7 

אישור תשלומי ריבית, תקבולי  (9) 
ריבית ודיווידנדים 

שבוצעו   2.4.1.10 דוח פירוט פעולות (10) 
בשנת המס בני"ע / בפח"ק 

אישור על  תשלום עמלות  2.4.1.11 (11) 
מכתב כוונות  2.4.1.12 (12) 

מסמך נתונים לסילוק הלוואה  (13) 
סטייטמנט שנתי  2.4.1.14 (14) 

2.4.1.9 

2.4.1.13 

₪  55.00 

לדו"ח
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) 

הטבות לקבוצות אוכלוסיה:  (1) 
ראה  נספח  א' -

"הטבות לקבוצות אוכלוסיה" 
מזרחי טפחות בזמן אמת  (2) 

כולל שירות של קבלת 
מידע, בהתאם לפרופיל 
שהוגדר  מראש ושירות
קבלת  מידע באמצעות 

.sms -פניה יזומה ב
לקוח שיבחר בשירות

קבלת  מידע באמצעות 
פניה יזומה בלבד, 

ייהנה  מהטבה  של 100% 
הנחה. 

לא תיגבה  עמלה בעד  (3)
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. 

בתום 
חודש 
בתום 
חודש 
בתום 
חודש 

₪ להודעה  4.00 

 10.00 ₪ לחודש 

 18.00 ₪ לחודש 

קבלת  מידע בתקשורת לבקשת לקוח 
שירות הפקס 

מזרחי טפחות בזמן אמת 

מבזק  בנקאי 

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) 

- קלטתמו חהיש זורחא
 חה75% הנ

 וםבת

 דשוח

₪  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 

 7.25 ₪ לדף/דוח 

תדירות יומית

תדירות  אחרת 

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 

 3,000.00 ₪ לחודש 

מסלול  רגיל - PC -שירות ה

מערכת  מסחר מתקדמת 

2.10.1 

2.10.2 

 מעודכן לתאריך:

18/05/2022 



 
 

  

 
 

 

    

  

    

   

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 



     
  

  
    

   
   

  
  

   
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

     
 

 

 

 
 

 
 

   
  

  
  

    
  

 
 

ניירות ערך  חלק  4-

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ערך תוריינ-4 קלח

 םיעוציב המכל הראהו לצול פיע (1)
 תלמע הבגתי ם,תו יובאו םלקייח

 ה.ראהו לכל םביו תחא םמומיני

 לאה שרכימ ה אול קניש הרקמב (2)

-חלקוב הלויתה הביסמ העצבו
 אם קר וםימנימ עמלת הגבית

 ד,די פקיל יע הלועפ העצבו

 בנק,ה ע"י המה יזוקסע תבורל

 לאה, שסרבוה תקנוןל םאתהב

 ה.עצבו

 ועיצב שלב גם הגבית וז עמלה (3)

 םנך שאירע תרובניי תוריהש
 ם.ריחסנ

 לוציבגין נ םג הבגתי ה זולמע (4)
 תוספת נומניו תלבקל תכויוז
 חדיון אג"ל ופמוז ריחמב
 ס.דנבו סוגמ

 תעצה בגין םג הבגתי ה זולמע (5)
 ךרע רת ניילפחה בגין רכש או

 רת נייחיקמ ר אוחך ארע רבניי
 אםבהת סחרמל וםשימהר

 ה.סרבוה ריוןרקטודי תלטחהל

 תעלה אל יתזערמה העמלה (6)
 השווי.מ 25% לע הרמק לכב

 ותנקאבה ותערכמב ותטבה (7)

 ה:ריהיש

 תובטה"- ה' חפסה נרא
 ם"רים ישייצורעב תוליעפל

₪ 10,750.00 

₪ 7,500.00 

₪ 50.00 

₪ 19.00 

0.64% 

0.11% 

 תורניי לש דיוןפו ,הריכמ ,הניק
 טעמל( יבאב לתב הסרוך בברע

5ף"עומ תציופוא , 4ותנאמנ תונקר

 ולל(כ )ף"עומב םדייתיע םיזוחו

 )העצבו לאש הרימכ ה אויקנ
 )ההנפק ללוכ( בחו תרות ואגמניו

 )ההנפק ללו(כ דעומ רצה קלוומי

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

(1) - 4(א)
 יםותירש

 יםצופנ

 םיעוציב המכל הראהו לצול פיע (1)
 תלמע הבגתי ם,תו יובאו םלקייח

 ה.ראהו לכל םביו תחא םמומיני

 לאה שרכימ ה אול קניש הרקמב (2)

-חלקוב הלויתה הביסמ העצבו
 אם קר וםימנימ עמלת הגבית

 ד.די פקיל יע הלועפ העצבו

 כלב תעלה אל יתזערמה העמלה (3)

 25% ביןבי שרימה לע הרמק

 ה.צילאופ 5.00 ₪ -ל המירפהמ

 ותנקאבה ותערכמב ותטבה (4)

 ה:ריהיש

 תובטה"- ה' חפסה נרא
 ם"רים ישייצורעב תוליעפל

₪ 450.00 

 יהפצואל

₪ 13.00 

 יהפצואל

 לש הביתכו הרכימ ,הניק 4.00%
 ה אול קניילוכ( ו"ףעמ תויצפוא

 )העצבו לאש הרימכ

4.2 (2) 

 םיעוציב המכל הראהו לצול פיע
 תלמע הבגתי ם,תו יובאו םלקייח

 ה.ראהו לכל םביו תחא םמומיני

 םיזוח לש הביתכו הרכימ ,הניק
 ה אול קנילוכ( ף"ועמב םדייתיע

 )העצבו לאש הרימכ

4.3 (3) 

 ותנקאבה ותערכמב ותטבה

 ה:ריהיש

₪ 24.00 

 זהוחל

 לה שבתיה וכרימכ ה,קני 0.30%
 )את" הסרבו( םדייתיע םיחוז

4.3.1 

 תובטה"- ה' חפסה נרא
 ם"רים ישייצורעב תוליעפל

₪ 80.00 

 זהוחל

 םיחוז לש הביתכה ורכימ ה,קני
 תיבירה רעש לע םדייתיע

4.3.2 



   

 

    
  

 

   

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ערך תוריינ-4 קלח

במקרה של קניה או  מכירה שלא (1)
בוצעה מסיבה התלויה בלקוח-
מינימום רק  אם  תיגבה  עמלת

בוצעה פעולה על ידי פקיד. 

 תורניי לש דיוןפיו הרכימ ,הניק
 ה אול קנילוכ( ץץ לארובח ערך

 )העצבו לאש הרימכ

4.4 (4) 

עמלה  זו  תיגבה  גם בשל ביצוע (2) 
השירות  בניירות ערך שאינם 

נסחרים. 

 תורנב וקחו תרות, איגמניו 0.89% $75.00 $7,500.00
 ותנמנא

4.4.1 

עמלה זו תיגבה גם  בגין ניצול  (3) 
זכויות  לקבלת  מניות נוספות 

במחיר  מוזל. 
באופציות על  מניות:  (4) 

בכל  העמלה המזערית לא  תעלה
מקרה  על המירבי שבין  50%

מהפרמיה  ל- $5.00 לאופציה .
במניות, קרנות ואג"ח:  (5) 

העמלה המזערית לא  תעלה
בכל מקרה  על 25% מהשווי. 

העמלה  נגבית במטבע בו  נסחר  (6) 
הנייר ולפי השווי  הכספי בדולר. 

הוצאות נוספות ניע"ז:  (7) 
ייגבו  הוצאות ברוקר, קסטודיאן 
וכל הוצאה נוספת אשר  תידרש 

להשלמת  הפעולה בחו"ל. 
הטבות במערכות הבנקאות  (8) 

הישירה: 
ראה נספח ה' - "הטבות 

לפעילות  בערוצים ישירים" 
עמלה זו תיגבה גם בגין  הצעת  (9) 
רכש או בגין  החלפת נייר ערך 

בנייר ערך אחר או מחיקת נייר 
מהרישום למסחר בהתאם 

להחלטת דירקטוריון  הבורסה. 

$450.00 

 יהפצואל

$22.00 

 יהפצואל

ל"חו תסורוב םירזת נגציואופ 4.50% 4.4.2 

לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון  (1)
ניירות ערך שאינם נסחרים 

בבורסה  לאחר שנמחקו 
מהרישום  למסחר  בבורסה ת"א, 

למעט במקרה בו  הלקוח 
הוא  בעל  עניין  בחברה שניירות 

הערך שלה נמחקו מהמסחר 
רכש  מלאה  בעקבות  הצעת

לחוק  כמשמעותה בסעיף  336
החברות התשנ"ט  1999.

 ךרע תרוניי דוןקיפ לוהינ מיד
 תופשתתה ותידיח תוב(לר

 )תונמאות נקרנב

4.5 (5) 

₪ 10,750.00 0.700% 
 נהשל

רץבא םריחסהנ 4.5.1 

לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון  (2) 
ניירות ערך עבור  מלווה קצר 

מועד או עבור קרן  כספית 
כהגדרתה בתקנות  השקעות 
משותפות בנאמנות (נכסים 

שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
התשנ"ח  ושיעורם המירביים ),

.1994 

דמי ניהול פיקדון ני"ע נגבים  (3) 
בעת  מכירת/פדיון נייר ערך או 
בתחילת  כל רביע עבור הרביע 

₪ 10,750.00 0.780% 

 נהשל

 ם(שאינ רץלא חוץב םירחסנה
 רסה)ובב םירחנס

4.5.2 



  
 

   
 

  
   
   

 
   

  

   

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ערך תוריינ-4 קלח

הקודם או  עבור התקופה שחלפה 
מיום  הרכישה (אם הרכישה 

הרביע הק ודם). בוצעה  במהלך
בגין  מכירה  בחסר העמלה
תיגבה בעת סגירת החסר .

דמי ניהול פיקדון ני"ע (לרבות  (4) 
דמי ניהול פיקדון ני"ע לאופציות 

מעו"ף ) נגבים  יחסית  למספר 
הוחזקו  ניירות  הימים  בהם

הערך, לפי שווים  (לגבי אופציות 
ביום  לפי שווי  הפרמיה ) מעו"ף:

המכירה/הפדיון או ביום  האחרון 
של הרביע הקודם. 

"חשבון אותו לקוח", לרבות (1)
חשבון משותף של  הלקוח 

בן או  בת זוגו.  עם

ךרע תרוניי תרבעה 4.6 (6) 

העברת ניירות ערך  לחשבון  (2) 
אותו  לקוח בעת סגירת חשבון 

לא תעלה  על 5 ₪ להעברת 

התיק והוצאות  צ ד ג'3.

₪ 5.00 

 לתיק

 סיף פיננובג חלקו תובון אוחשל

 אחר

 )חבפיקו(

4.6.1 

העברה  לחשבון אחר של אותו  (3) 
לקוח בתוך הבנק  פטורה  מעמלה

בהעברת  אופציות  העמלה (4) 
תיגבה כאחוז מהפרמיה. 

הוצאות נוספות:  (5) 
ני"ע ישראליים- -

ייגבו  הוצאות בורסה בנוסף 
לעמלת העברת ני"ע לפיקדון 

אחר של אותו  לקוח. 
ני"ע זרים- -

הוצאות ברוקר, קסטודיאן וכל 
הוצאה  נוספת אשר תידרש 

להשלמת  הפעולה בחו"ל. 
- כהגדרתו בחוק  "גוף פיננסי" (6) 

התש"ע  2010. בנק  ישראל ,
הטבות במערכות הבנקאות  (7) 

הישירה: 
ראה נספח ה' - "הטבות 

לפעילות  בערוצים ישירים" 

₪ 1,350.00 

לתיק
₪ 35.00 

 רלניי
0.45% 

 תורהניי משווי
 יםעברוהמ

רחח אולק בוןחשל 4.6.2 

בהמרת ני"ע הנסחרים בארץ  (1) 
לני"ע  הנסחרים  בחו"ל ולהיפך, 

תיגבנה  בנוסף גם הוצאות 
מיוחדות, לפי  החיוב בפועל. 

 ריטשו בוח תורגאי תרמה

 תציופוא שומימ ,תניומל הון
 םלייאוד ךרע תרוניי תרמהו

4.7 (7) 

העמלה המזערית לא  תעלה (2) 
בכל מקרה  על 25% מהשווי. 

הוצאות נוספות ניע"ז:  (3) 
ייגבו  הוצאות ברוקר, קסטודיאן

וכל הוצאה נוספת אשר  תידרש 
להשלמת  הפעולה בחו"ל. 

₪ 26.00 0.50% 

 הימנה משווי
 המתקבלת

 תמניול הון ריטח ושת אג"רמה
 ותיצפוא שוימומ

4.7.1 

₪ 26.00 0.50% 

 המניה משווי
 המתקבלת

םליידוא ךרע תרות ניירמה 4.7.2 

 0.50% 26.00 ₪ .האצקהה וםכסמ גבהית העמלה

טיפול  בהזמנה  של  ניירות  ערך 
בהנפקה 

 תתיולשממ בוח תורגאי

4.8 

4.8.1 

- ב)4( (1)
 יםותירש

 םידחמיו



  

עמלת ההפצה תיגבה  כאשר  (2) 
לבנק אין הסכם  הפצה עם

מנהל  הקרן.

 

   

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ערך תוריינ-4 קלח

העמלה תיגבה מסכום ההזמנה .
הטבות במערכות הבנקאות

הישירה: 
ראה נספח ה' - "הטבות 

לפעילות  בערוצים ישירים" 

ערךה ותירינ ראש 0.05% 26.00 ₪ או  4.8.2
עסקיים 

לפי  תקנות במקרים המותרים (1) 
השקעות משותפות בנאמנות

התשס"ו-2006 (עמלת  ה פצה),

תום
חודש

עמלת  הפצה מרוכש יחידת
השתתפות  בקרן נאמנות 

4.9 (2) 

 4.9.1 1 גומס ןקר 0.20%

 4.9.3 3 גומס ןקר 0.35%

 4.9.4 4 גומס ןקר 0.100%

ורטפ קהמח ןקר 4.9.5 

העמלה  תיגבה  גם במקרה  (3) 
בו  לקוח מיועץ מבצע  רכישת 

קרנות "אגב ייעוץ" ומסרב 
לחתום  על כתב הסכמה. 

שיעור  העמלה הינו  במונחים  (4) 
שנתיים. 

העמלה  תחושב  על בסיס יומי (5) 
בגין  מלאי  ההחזקות של קרנות 

נאמנות  באותו  חודש. 

ערך  לצורך השאלת ניירות
מכירה בחסר 

4.10 (3) 

שדוחל 0.50% ע"ת נילאהש 4.10.1 

שדוחל 0.25% ג"חא תאלשה 4.10.2 

הוצאות נוספות ניע"ז:
בעסקאות קסטודיאן של ניע"ז 

ייגבו  בנוסף  הוצאות ברוקר, 
קסטודיאן וכל הוצאה נוספת אשר 
תידרש להשלמת  הפעולה בחו"ל. 

אןדיטוסק תלמע 0.10% 25.00 ₪ 2,000.00 ₪ 4.11 (4) 

כולל  עמלות בגין  מסלול , סך כל  העמלות שיגבה הבנק  בשל פעולות לסגירת  חשבון המפורטות להלן  לא יעלה  על  40 ש"ח  (לא .3 

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

בנקאי  אחר בארץ, החזרת שיקים  דחויים למפקיד אגב  סגירת  חשבונו בתאגיד  הבנקאי,  העברת מטבע  חוץ  לחשבון של אותו לקוח  בתאגיד
אישור  יתרה לפני פירעון מוקדם,ביטול הרשאות  לחיוב חשבון וביטול  הוראות קבע. 

התשנ"ד-1994 , וכן  של  קרן להשקעות משותפות בנאמנות  שיחידותיה אך  לרבות "קרן מחקה", כהגדרתה  בחוק השקעות  משותפות  בנאמנות , .4 

 רשומות  בבורסה  לניירות ערך  בתל אביב. 
אך לרבות אופציה  במחיר  מימוש  1.00 ש"ח, הנסחרת בשוק  המעו"ף. .5 

מעודכן  לתאריך: 
17/11/2022 



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

 חלק 5 - מטבע חוץ

 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 



      

     
    

      
  

       
  

  
  

  
 

  
   

  

    
      

     
     

    
     

 

     

 
   

 
    

  
  

   

  
    

  

תעריפון שירותי ישראכרט  חלק 6א '-

ותרעה  מועד

 הגביה

מחיר  ותריש

 ישראכרט סיכרטי- א6 חלק

(17) דשחו תוםב ' 1ד ספחנ ראה- כרטיס סוג לפי יסטרכ דמי 6.1 (1) 

(6) ₪ 0.49  בוצעוש ותאקעס בגין נדחה תשלום עמלת

 (31.01.2015) ה"תשע בטבש א"י ליום עד
6.2 (2) 

(20) (18) 
(20) (19) 

 ₪: 25.00פקיד צעותבאמ

 ₪: 15.00ישיר בערוץ

עסקה של וצדקתמ לא בהכחשה טיפול 6.4 (4) 

(18) (9) 
(19) (9) 

 ₪: 40.00פקיד צעותבאמ

 ₪: 20.00ישיר בערוץ

ותאקעס של מיידי פירעון או מוקדם פירעון 6.5 (5) 

(18) (10) (9) 
(19) (10) (9) 

 ₪: 30.00פקיד צעותבאמ

 ₪: 15.00ישיר בערוץ

₪ 40.00 

 חליפי יסטרכ נפקתה

 רגילה הנפקה

 מיידית הנפקה

6.6 
6.6.1 

6.6.2 

(6) 

(9) (8) (7) 
(9) (8) (7) 

2.70% 
2.70% 

 חוץ בעבמט ותאקעס

 באירו או בדולר עסקאות

 אחר במטבע עסקאות

6.7 
6.7.1 
6.7.2 

(7) 

(9) (8) (7) 
(9) (8) (7) 
(9) (8) (7) 
(9) (8) (7) 

(13) (9) (8) 

3.50% 
3.50% 
3.50% 
3.50% 

₪ 19.00 

 לארץ בחוץ חוץ בעמט כתישמ

 אוטומטי ממכשיר באירו או בדולר מזומן משיכת

 אוטומטי ממכשיר אחר במטבע מזומן משיכת

 בדלפק באירו או בדולר מזומן משיכת

 בדלפק אחר במטבע מזומן משיכת

 המנוהל מחשבון חוץ במטבע מזומן משיכת

 מטבע באותו

6.8 
6.8.1 
6.8.2 
6.8.3 
6.8.4 
6.8.5 

(8) 

(14) (9) (8) $5.00  יסטרכ ותעצאמב מחלפן חוץ בעמט ישתכר

 אשראי

6.9 (9) 

(18) (9) 
(19) (9) 

(15) (9) 
(15) (9) 
(15) (9) 

 ₪: 60.00פקיד צעותבאמ

 ₪: 30.00ישיר בערוץ

$20.00 
$25.00 

$150.00 

 ספיםנו תיםושיר

 )אשראי של( מוקדם פירעון

 ל"לחו מהארץ חליפי כרטיס שלוחמ
 שלחמה במשרדי איסוף

 הלקוח לכתובת שלוחמ

 ל"בחו חליפי כרטיס פקתנה

6.10 
6.10.1 

6.10.2 

6.10.3 

(10) 

 אירו 175.00 (9) (16) (21)

 שלישי צד ותאצוה

בדלפק לארץ חוץב ח"מט משיכת
6.11 

6.11.1 
(11) 

בגין  כל  תשלום  בעסקת  תשלומי  בית  העסק (כולל  מבצעי  דחייה  ופיצול  ולמעט  עסקאות  קרדיט  עמלת  תשלום  נדחה  תיגבה  במועד  החיוב , (6) 
המחויב  באותו  מועד  חיוב . ו/או  קרדיט  בתשלומים  קבועים )

סכום  העמלה  יחושב  לפי  ה"הסבר  לעניין  שיטת  ההמרה  והחיוב  של  עסקאות  במטבע  חוץ  ושל  משיכת  מטבע  חוץ  בחוץ  לארץ " (7) 
העמלה  תחושב  מהסכום  לחיוב  החשבון  ותיגבה  באותו  סוג  מטבע  בו  יחויב  החשבון . (ראה  נספח  ד 1).

ייעשה  בהתאם  לדיווח  שיתקבל  אצל  סיווג  העסקה  כעסקה  במט"ח / משיכת  מט"ח  בחו"ל / רכישת  מט"ח  מחלפן  באמצעות  כרטיס  אשראי , (8) 
המנפיקה  מהארגון  הבינלאומי  או  ע"י  הסולק  בישראל .

התשלום  ייגבה  במועד  החיוב  הראשון  שלאחר  ביצוע  הפעולה . (9) 
כרטיסים  שבהחזקתו  יחוייב  בדמי  הנפקה  עבור  כרטיס  אחד  בלבד  וזאת  בתנאי  שהודעתו  לקוח  המודיע  על  אובדן/גניבה  של  מס ' (10) 

התקבלה  בישראכרט  באותו  תאריך .



 

ללא  תלות  בסכום  משיכת  סכום  העמלה  הינו  קבוע , בגין  משיכת  מזומן  במטבע  חוץ  מחשבון  המנוהל  באותו  מטבע  תיגבה  עמלה  זו  בלבד . (13) 
תבוצע  המרה  לדולר  לפי  השער  היציג  ללקוח  שמוגדר  לו  חשבון  המנוהל  בדולר , העמלה  תיגבה  באותו  מטבע  בו  יחויב  החשבון : מטבע  החוץ .

תבוצע  המרה  לאירו  לפי  השער  היציג  של  השקל  לאירו  ללקוח  שמוגדר  לו  חשבון  המתנהל  באירו , של  השקל  לדולר  ותחויב  בדולר ;
ותחויב  באירו .

אם  העסקה  תחויב  בחשבון  הבנק  בשקלים , העמלה  תחויב  באותו  סוג  מטבע  בו  מחויב  חשבון  הבנק  בגין  עסקת  רכישת  המטבע  מחלפן : (14) 
תחויב  אם  העסקה  תחויב  בחשבון  הבנק  בדולר , תבוצע  המרה  של  העמלה  מדולר  לשקל  לפי  השער  היציג  של  הדולר  לשקל  ותחויב  בשקל ;

תומר  העמלה  מדולר  לאירו  על  פי  שעריו  ונהליו  של  הארגון  הבינלאומי  ותחויב  באירו . אם  העסקה  תחויב  בחשבון  הבנק  באירו , העמלה  בדולר ;
למעט  ללקוח  שמוגדר  לו  חשבון  בדולר  לסכום  העמלה  הנקוב  בדולר  תבוצע  המרה  לפי  השער  היציג  של  הדולר  לשקל  ותחויב  בשקלים , (15) 

שאז  תחויב  העמלה  בדולר .
בהתאם  להוצאות  הממשיות  שתחויב  המנפיקה  ע"י  הארגון  הבינלאומי  ובכל  העמלה  תיגבה  כאשר  המשיכה  תבוצע  בלא  הצגת  כרטיס , (16) 

מקרה  לא  יותר  מהסך  הנקוב  בגין  עמלה  זו .
תאגיד  בנקאי  לא  יגבה  עמלה  זו  בעד  כרטיס  חיוב  מיידי  שהונפק  ללקוח  שברשותו  כרטיס  אשראי  בתוקף  שהונפק  על  ידי  אותו  תאגיד   (17) 

בנקאי  וזאת  לתקופה  של 36 חודשים  ממועד  ההנפקה  של  כרטיס  החיוב  המיידי .
מטבע  שאינו  דולר  או  אירו . "מטבע  אחר " - דולר  ארה"ב. "דולר " = *

התכתבות  בדואר  אלקטרוני , לרבות  באמצעות  מוקד  טלפוני  מאויש  או  בכל  דרך  התקשרות  אחרת  המערבת  גורם  אנושי , "באמצעות  פקיד " - (18)
- צ'אט ). התכתבות  בהודעת  מסר  קצר (SMS), שיחות (שיחה  כתובה  מידית  ברשת  האינטרנט בפקס ,

כלומר  ביצוע  פעולות  או  קבלת  מידע  ע"י  הלקוח  באמצעות  אתר  האינטרנט  של  ישראכרט /  ללא  ממשק  ישיר  עם  נציג  שירות . "ערוץ  ישיר " - (19)
ללא  כל  מעורבות  גורם  אנושי . מענה  קולי  ממוחשב ,

העמלה  תיגבה  במקרים  בהם  ההכחשה  אינה  מוצדקת . (20) 
למעט  ללקוח  שמוגדר  לו  חשבון  באירו  לסכום  העמלה  הנקוב  באירו  תבוצע  המרה  לפי  השער  היציג  של  האירו  לשקל  ותחויב  בשקלים , (21) 

שאז  תחויב  העמלה  באירו .
 :תאריךל מעודכן

01.09.19 

https://01.09.19


      

     
    

      
 

       
 

  
  

 
 

  
   

  

    
      

     
     

    
     

 

     

 
   

 
    

  
  

  
    

   

תעריפון שירותי אמריקן אקספרס  חלק 6ב '-

ותרעה  מועד

 הגביה

מחיר  ותריש

 רסאקספ אמריקן סיכרטי- ב6 חלק

(17) דשחו תוםב 2ד ספחנ ראה- כרטיס סוג לפי יסטרכ דמי 6.1 (1) 

(6) ₪ 0.49  בוצעוש ותאקעס בגין נדחה תשלום עמלת

 (31.1.2015) ה"תשע בטבש א"י ליום עד
6.2 (2) 

(20) (18) 
(20) (19) 

 ₪: 25.00פקיד צעותבאמ

 ₪: 15.00ישיר בערוץ

עסקה של וצדקתמ לא בהכחשה טיפול 6.4 (4) 

(18) (9) 
(19) 

 ₪: 40.00פקיד צעותבאמ

 ₪: 20.00ישיר בערוץ

ותאקעס של מיידי פירעון או מוקדם פירעון 6.5 (5) 

(18) (10) (9) 
(19) (10) (9) 

(10) (9) 

 ₪: 30.00פקיד צעותבאמ

 ₪: 15.00ישיר בערוץ

₪ 40.00 

 חליפי יסטרכ נפקתה

 רגילה הנפקה

 מיידית הנפקה

6.6 
6.6.1 

6.6.2 

(6) 

(8) (9) (7) 
2.50% 
2.50% 

 חוץ בעבמט ותאקעס

 באירו או בדולר עסקאות

 אחר במטבע עסקאות

6.7 
6.7.1 
6.7.2 

(7) 

(9) (8) (7) 
(9) (8) (7) 
(9) (8) (7) 
(9) (8) (7) 

(13) (9) (8) 

3.50% 
3.50% 
3.50% 
3.50% 

₪ 19.00 

 לארץ בחוץ חוץ בעמט כתישמ

 אוטומטי ממכשיר באירו או בדולר מזומן משיכת

 אוטומטי ממכשיר אחר במטבע מזומן משיכת

 בדלפק באירו או בדולר מזומן משיכת

 בדלפק אחר במטבע מזומן משיכת

 המנוהל מחשבון חוץ במטבע מזומן משיכת

 מטבע באותו

6.8 
6.8.1 
6.8.2 
6.8.3 
6.8.4 
6.8.5 

(8) 

(14) (9) (8) $ 5.00  יסטרכ ותעצאמב מחלפן חוץ בעמט ישתכר

 אשראי

6.9 (9) 

(18) 
(19) 

(15) (9) 
(15) (9) 

 ₪: 60.00פקיד צעותבאמ

 ₪: 30.00ישיר בערוץ

$20.00 
$25.00 

 ספיםנו תיםושיר

 )אשראי של( מוקדם פירעון

 ל"לחו מהארץ חליפי כרטיס שלוחמ
 שלחמה במשרדי איסוף

 הלקוח לכתובת שלוחמ

6.10 
6.10.1 

6.10.2 

(10) 

(16) (15) (9) $50.00 
 שלישי צד ותאצוה

 בדלפק לארץ חוץב ח"מט משיכת

6.11 
6.11.1 

(11) 

בגין  כל  תשלום  בעסקת  תשלומי  בית  העסק (כולל  מבצעי  דחייה  ופיצול  ולמעט  עסקאות  קרדיט  עמלת  תשלום  נדחה  תיגבה  במועד  החיוב , (6) 
המחויב  באותו  מועד  חיוב . ו/או  קרדיט  בתשלומים  קבועים )

סכום  העמלה  יחושב  לפי  ה"הסבר  לעניין  שיטת  ההמרה  והחיוב  של  עסקאות  במטבע  חוץ  ושל  משיכת  מטבע  חוץ  בחוץ  לארץ " (7) 
העמלה  תחושב  מהסכום  לחיוב  החשבון  ותיגבה  באותו  סוג  מטבע  בו  יחויב  החשבון . (ראה  נספח  ד 2).

ייעשה  בהתאם  לדיווח  שיתקבל  אצל  סיווג  העסקה  כעסקה  במט"ח / משיכת  מט"ח  בחו"ל / רכישת  מט"ח  מחלפן  באמצעות  כרטיס  אשראי , (8) 
המנפיקה  מהארגון  הבינלאומי  או  ע"י  הסולק  בישראל .

התשלום  ייגבה  במועד  החיוב  הראשון  שלאחר  ביצוע  הפעולה / ההזמנה . (9) 
כרטיסים  שבהחזקתו  יחוייב  בדמי  הנפקה  עבור  כרטיס  אחד  בלבד  וזאת  בתנאי  שהודעתו  לקוח  המודיע  על  אובדן/גניבה  של  מס ' (10) 

התקבלה  בישראכרט  באותו  תאריך .



 

ללא  תלות  בסכום  משיכת  סכום  העמלה  הינו  קבוע , בגין  משיכת  מזומן  במטבע  חוץ  מחשבון  המנוהל  באותו  מטבע  תיגבה  עמלה  זו  בלבד . (13) 
תבוצע  המרה  לדולר  לפי  השער  היציג  ללקוח  שמוגדר  לו  חשבון  המנוהל  בדולר , העמלה  תיגבה  באותו  מטבע  בו  יחויב  החשבון : מטבע  החוץ .

תבוצע  המרה  לאירו  לפי  השער  היציג  של  השקל  לאירו  ללקוח  שמוגדר  לו  חשבון  המתנהל  באירו , של  השקל  לדולר  ותחויב  בדולר ;
ותחויב  באירו .

אם  העסקה  תחויב  בחשבון  הבנק  בשקלים , העמלה  תחויב  באותו  סוג  מטבע  בו  מחויב  חשבון  הבנק  בגין  עסקת  רכישת  המטבע  מחלפן : (14) 
תחויב  אם  העסקה  תחויב  בחשבון  הבנק  בדולר , תבוצע  המרה  של  העמלה  מדולר  לשקל  לפי  השער  היציג  של  הדולר  לשקל  ותחויב  בשקל ;

תומר  העמלה  מדולר  לאירו  על  פי  שעריו  ונהליו  של  הארגון  הבינלאומי  ותחויב  באירו . אם  העסקה  תחויב  בחשבון  הבנק  באירו , העמלה  בדולר ;
למעט  ללקוח  שמוגדר  לו  חשבון  בדולר  לסכום  העמלה  הנקוב  בדולר  תבוצע  המרה  לפי  השער  היציג  של  הדולר  לשקל  ותחויב  בשקלים , (15) 

שאז  תחויב  העמלה  בדולר .
בהתאם  להוצאות  הממשיות  שתחויב  המנפיקה  ע"י  הארגון  הבינלאומי  ובכל  העמלה  תיגבה  כאשר  המשיכה  תבוצע  בלא  הצגת  כרטיס , (16) 

מקרה  לא  יותר  מהסך  הנקוב  בגין  עמלה  זו .
תאגיד  בנקאי  לא  יגבה  עמלה  זו  בעד  כרטיס  חיוב  מיידי  שהונפק  ללקוח  שברשותו  כרטיס  אשראי  בתוקף  שהונפק  על  ידי  אותו  תאגיד   (17) 

בנקאי  וזאת  לתקופה  של 36 חודשים  ממועד  ההנפקה  של  כרטיס  החיוב  המיידי .
מטבע  שאינו  דולר  או  אירו . "מטבע  אחר " - דולר  ארה"ב. "דולר " = * 

התכתבות  בדואר  אלקטרוני , לרבות  באמצעות  מוקד  טלפוני  מאויש  או  בכל  דרך  התקשרות  אחרת  המערבת  גורם  אנושי , "באמצעות  פקיד " - (18) 
- צ'אט ). התכתבות  בהודעת  מסר  קצר (SMS), שיחות (שיחה  כתובה  מידית  ברשת  האינטרנט בפקס ,

כלומר  ביצוע  פעולות  או  קבלת  מידע  ע"י  הלקוח  באמצעות  אתר  האינטרנט  של  אמריקן   ללא  ממשק  ישיר  עם  נציג  שירות . "ערוץ  ישיר " - (19) 
ללא  כל  מעורבות  גורם  אנושי . אקספרס / מענה  קולי  ממוחשב ,

העמלה  תיגבה  במקרים  בהם  ההכחשה  אינה  מוצדקת . (20) 
 :תאריךל מעודכן

01.09.19 

https://01.09.19


      

     
    

     

     

  
 
 

  

   
   

     
 

    
 

 
   

   

  
       

   

 

תאגיד  בנקאי  לא  יגבה  עמלה  זו  בעד  כרטיס  חיוב  מיידי  שהונפק  ללקוח  שברשותו  כרטיס  אשראי  בתוקף  שהונפק  על  ידי  אותו  תאגיד  (12) 

בנקאי  וזאת  לתקופה  של 36 חודשים  ממועד  ההנפקה  של  כרטיס  החיוב  המיידי .

תעריפון  שירותי  כ.א.ל  חלק 6ג '-

ותרעה  מועד

 הגביה

מחיר  ותריש

 ל.א.כ סיכרטי- ג6 חלק
(12) דשחו תוםב 3ד ספחנ ראה- כרטיס סוג לפי יסטרכ דמי 6.1 (1) 

(1) ₪ 0.55  בוצעוש ותאקעס בגין נדחה תשלום עמלת

 (31.1.2015) ה"תשע בטבש א"י ליום עד
6.2 (2) 

(2) ₪ 15.00 עסקה של וצדקתמ לא בהכחשה טיפול 6.4 (4) 

(7) (6) ₪ 30.00 
 לבקשה

 של מיידי פירעון או מוקדם פירעון

 ותאקעס

6.5 (5) 

(14) (13) (3) 
(3) 

₪ 30.00 
₪ 40.00 

 חליפי יסטרכ נפקתה

 רגילה הנפקה

 מיידית הנפקה

6.6 
6.6.1 
6.6.2 

(6) 

העסקה כוםסמ 2.80% (4) ח"במט ותאקעס 6.7 (7) 

(8) 
(15) (8) 

3.50% 
₪ 16.00 

 לארץ בחוץ מזומן כתישמ

 לארץ חוץב מזומן משיכת

 תנהלהמ בחשבון לארץ חוץב מזומן משיכת

 מטבע באותו

6.8 
6.8.1 
6.8.2 

(8) 

(15) 
$6.00  ותעצאמב מחלפן חוץ בעמט ישתכר

 אשראי יסטרכ

6.9 (9) 

(9) 
(11) (10) 

₪ 60.00 
$ 270.00 - $ 19.00 

 ספיםנו תיםושיר

 הלוואה של מוקדם פירעון

 ל"ומחו ל"לחו ח"מט רתהעב

6.10 
6.10.1 
6.10.2 

(10) 

 עלבפו החיוב י"עפ

₪ 25.00 

 שלישי צד ותאצוה

 לארץ חוץל חליפי אשראי כרטיס שלוחמ

 לארץ חוץמ מסמך הזמנת

6.11 
6.11.1 
6.11.2 

(11) 

בגין  כל  תשלום . עמלת  תשלום  נדחה  תיגבה  במועד  החיוב , (1) 

במקרים  בהם  הטיפול  יצריך  הזמנת  מסמך  כאמור . בתוספת  הוצאות  צד  שלישי  בגין  הזמנת  מסמך  מחוץ  לארץ , (2) 

במקרים  בהם  יתבקש  שירות  זה . בתוספת  הוצאות  צד  שלישי  בגין  משלוח  כרטיס  חליפי  לחוץ  לארץ , (3) 

בחשבון  שקלי  ההמרה  תבוצע  על  פי  השער עמלה  זו  תיגבה  בכל  מקרה  בו  תופקד  לפירעון  עסקה  המבוצעת  במטבע  שונה  מש"ח . (4) 

תבוצע  המרה  לדולר  על  פי  שערי  החברות  הבינלאומיות  היציג  בתוספת 2.80%. במידה  והעסקה  בוצעה  במטבע  שאין  בו  שער  יציג ,

ממנו  תבוצע  ההמרה  לש"ח  על  פי  השער  היציג  של  הדולר  בתוספת 2.80%. בחשבון  מט"ח  ההמרה  על  פי  שערי  החברות  

הבינלאומיות  בתוספת  2.80%.

התשס"ח  (2008). בכפוף  לכללי  הבנקאות (שירות  ללקוח)(עמלות ) העמלה  תיגבה  בגין  כל  בקשה  לפירעון , (6) 

. ₪ 40 יהיה  כפוף  לתקרה  של סך  כל  העמלות  בעד  ביטול  כרטיס  אגב  סגירת  חשבון  במקרה  שמנפיק  הכרטיס  הוא  הבנק , (7) 

העמלה  תיגבה  עבור  משיכה  במכשיר ATM וגם  עבור  משיכה  בדלפק . (8) 

עמלה  זו  תיגבה  גם  בגין  שינויים  בהסכם  הלוואה  או  בתנאי  הערבות  לבקשת  לקוח  או  ערב  וכן  בפירעון  מוקדם  של  פריסות (9) 

.Cal choice  למעט  בכרטיסי תשלום  עדיף  ו- 30+, עדיף , תשלומים  וכן  בפירעון  מיידי  של  תכנית  חיוב  חודשי  קבוע ,

.Western Union  העברת  מטבע  חוץ  באמצעות (10) 

עמלה  חד  פעמית  שתגבה  בהתאם  לסכום  ההעברה . (11) 

הנפקה/חידוש  כרטיס  הנושא  תמונה . חל  גם  על  הנפקה  ו/או  חידוש  של  כרטיס  מעוצב , (13) 

. ₪ 15.00 - תעריף  בערוץ  ישיר (14) 



 

תבוצע  לפי  השער  היציג  במועד  ההמרה  מש"ח  או  מדולר  למטבע  בו  מנוהל  החשבון , העמלה  תיגבה  במטבע  בו  מנוהל  החשבון . (15) 

קליטת  העסקה .
 1.05.19:תאריךל מעודכן

https://������:1.05.19


      

     

     

  

 

 

 

    

    

 

 

   

   

  

 

 

      

   

         

            

               

            

  

            

               

          

           

          

                

                 

               

תעריפון  שירותי  לאומי  קארד  חלק 6ד '-

ותרעה  מועד

 הגביה

מחיר  ותריש

 קארד לאומי אשראי סיכרטי- ד6 חלק

(1) דשחו תוםב 4ד ספחנ ראה- כרטיס סוג לפי יסטרכ דמי 6.1 (1) 

(2) ₪ 15.00 עסקה של וצדקתמ לא בהכחשה טיפול 6.4 (4) 

(10) ₪ 40.00 

 לבקשה

 של מיידי פירעון או מוקדם פירעון

 ותאקעס

6.5 (5) 

(3) ₪ 30.00 

₪ 50.00 

 חליפי סכרטי נפקתה

 רגילה הנפקה

 מיידית הנפקה

6.6 

6.6.1 

6.6.2 

(6) 

(6) (5) 3.00% ח"במט ותאקעס 6.7 (7) 

(7) (6) (5) 3.00% לארץ בחוץ אוטומטי ממכשיר משיכה 6.8 (8) 

(8) $ 6.00  ותעצאמב מחלפן חוץ בעמט ישתכר

 אשראי יסטרכ

6.9 (9) 

(9) $ 50.00 

₪ 40.00 

₪ 5.00 

 ספיםנו תיםושיר

 ל"לחו חליפי כרטיס שלוחמ

 אשראי של מוקדם פירעון

 ישיר בערוץ העברה

6.10 

6.10.1 

6.10.2 

6.10.3 

(10) 

 .בכרטיס פעולה צועיב לאחר צעיבו ההנפקה לאחר ראשון חיוב .לףחוה דשחוה עבור דשחו מדי במלואה נגבית העמלה (1)

 .הראשונה הפעולה בוצעה בו דשחוב עדלמו קשר בלא ,העמלה מלוא שולםת הראשון דשחוה בגין

בשיעור מהנחה ייהנו ח"ש 5,000 על יעלה כרטיס באותו דשחו באותו החודשי חיובם אשר חותולק- כרטיס בדמי הנחה

 .ל"הנ בתנאי לעמידה תאםהב דשחו כלב רטרואקטיבי כהחזר תינתן ההנחה .ששולמה מהעמלה 20% 

 .דקתצמו שההכחשה מצאה קארד לאומי בהם במקרים רק תיגבה העמלה (2)

 .בלבד רגילה הנפקה- קארד לאומי של באפליקציה או רנטטהאינ תרבא צועיבב הנחה 50%(3)

 .קארד לאומי רכותבמע העסקה עיבוד בעת דועיה יציג שער לפי צעתבו שקלי לחשבון המקורי העסקה ממטבע המרה (5)

 י"ע הנקבע שער לפי ב"ארה לדולר ,המקורי העסקה ממטבע :ויזה בכרטיסי המרה צעתבו שראלי בבנק יציג שער קיים שלא כלכ

 .קארד לאומי רכותבמע העסקה עיבוד בעת דועיה יציג שער לפי שקללו ,איטרנשיונל ויזה

 2.00%. תעריף FIRST מסוג כרטיס (6)

 .כרטיס ובלי כרטיס עם ,דלפק / אוטומטי ממכשיר מזומן משיכות (7)

 .קארד לאומי רכותבמע העסקה עיבוד בעת היציג השער פי על ח"בש תחויב העמלה (8)

 .הכרטיס פקתנה לותע את תכולל העמלה .שלוחהמ ולאפשרויות קארד בלאומי לנהוג תאםהב ל"לחו חליפי אשראי כרטיס חתליש (9)

 .קארד לאומי רכותבמע העסקה עיבוד בעת היציג השער פי על ח"בש תחויב העמלה

 .₪- 20.00 ישיר בערוץ תעריף (10)

 :תאריךל מעודכן

01.12.17 



 
  

 

   
     

  
 

    

    
   

  

  

  

   

    
  

   
    

  
    

 
 

  

   

     
   

  

  

  
    

 

 

   
   

   

 

 
   

   

   
   

   
   

 

   
   
  

סחר חוץ  חלק  7-

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ץחו סחר 7 - קחל
ואבי 7.1 (1) 

 7.1.1 :ריטנמוקוד אירשא
 ,ירהשי ותנקאב ותערכמב ותטבה
 ותילעפל ותטבה- "'ה פחסנ אהר

 "יםירשי יםוצערב

-יערבל
 ראשמ

 ריטנמוקוד אירשא יחתתפ 1.50% $120.00

 יםשדוח 3 עד ופהקלת

7.1.1.1 

-דשחול
 ראשמ

$65.00 0.30% 
 דשחול

 ופהקלת ריטנמוקוד אירשא הארכת

 קולח או חדא דשוח של וספתנ

7.1.1.2 

 להגדלת סחתיימ תיקוןה אם

 ,רימנטודוקה ראישהא וםסכ
 לפי עמלה סףונב ותלגב יש

 7.1.1.1. יףערת

$40.00 
 תיקון לכל

ריטנמוקוד אירשאל יםונקית .7.1.1.2 

-יערבל
 ראשמ

 אירשאל םקיו וספתבה וליפט מיד 0.150% $50.00

 ריטנמוקוד

7.1.1.3 

 ודתקפ או יתימ ותברע וצאתה 0.20% $45.00

 ניפל יםוחשלמ ורשחרל ירהסמ

 ל"חומ יםומנטקוהד בלתק

7.1.1.4 

נהשל 5.00%  $99.00 נותוברעב יםקפס אירשא 7.1.1.5 

 7.1.1.6 )ונדדב( בהורע ניסחמב סוןחא 0.25% $60.00
(**) 

 שלא קרהמב גבהית העמלה

 .דנטנספורקו בנקמ ותהבגל תןני
 לא יםומנטקובד דחמיו וליפט $25.00

 יםינקת

7.1.1.7 
(**) 

 יםמסמכ בהכנת דחמיו וליפט מיד 0.10% $100.00 $1,000.0

 בתורכמ ואבי לעסקת

7.1.1.8 
(**) 

 אירשא לעסקת אטטיו הכנת $500.00

 יצאה שלא בתורכמ ריטנמוקוד

7.1.1.9 

$50.00 
 וליצנ לכל

 ריטנמוקוד אירשא וליצנ

 ילךאו נישה וליצנהמ החל

7.1.1.10 

 7.1.2 :אנבייגול יםומנטקוד
 ,ירהשי ותנקאב ותערכמב ותטבה
 ותילעפל ותטבה- "'ה פחסנ אהר

 "יםירשי יםוצערב

יםומנטקוד דיוןפ 0.80% $60.00 7.1.2.1 

יםפיעסשב ותעמלהמ אחת כל
 גבהית- 7.1.2.3 ו 7.1.2.2 

 וםי ביןש פהוקלת יתסחי

 על וחהלק של ימהתהח

 עוןריהפ וםי ביןל יםטנומוקהד

 ".יםטנומוקד דיוןפ" עמלתל סףונב

$99.00 5.00% 
 נהשל

נותוברעב יםקפס אירשא 7.1.2.2 

$60.00 0.75% 
 נהשל

נותוברע ללא יםקפס אירשא 7.1.2.3 

 ודתקפ או יתימ ותברע ותוצאה 0.20% $45.00

 ניפל יםוחשלמ ורשחרל ירהסמ

 ל"חומ יםומנטקוד בלתק

7.1.2.4 

 7.1.2.5 )ונדדב( בהורע ניסחמב סוןחא 0.25% $60.00



  
  

   
   

  

  

   
  

   

  

    

   

    
  

    
    

 

 
 

 

    

      
     

    
  

    

 

   
    

   
   

 

    
  

    
  

   
  

    
    

 

   

    
    

 ,ירהשי ותנקאב ותערכמב ותטבה
 ותילעפל ותטבה- "'ה פחסנ אהר

 "יםירשי יםוצערב

 יםומנטקוד( וחפת בוןשח וםשלת 0.50% $30.00

 )וחמהלק ותירשי לובקתנש
7.1.3 

ואיצ 7.2 (2) 

 של ירשי וחשלמ( ירשי ואיצ 0.18% $35.00

 )ל"חוב כשורל אןצוהימ יםומנטקוד
7.2.1 

 יםומנטקוד גרתסבמ יםוחשלמ 0.25% $50.00

 אנבייגול
7.2.2 

 אירשא גרתסבמ יםוחשלמ 0.60% $90.00

 ריטנמוקוד

7.2.3 

ריטנמוקוד אירשא ותורתמ כויזי 0.15% $40.00 7.2.3.2 
 7.2.4 :ריטנמוקוד אירשא ולביק/םקיו

 וליכ ותרי והגב עמלה ורעיש

 .ותיבסנל אםבהת ותיגבהל
-יערבל
 ראשמ

םקיו 0.20% $100.00 7.2.4.1 
(**) 

 וליכ ותרי והגב עמלה ורעיש

 .ותיבסנל אםבהת ותיגבהל
-יערבל
 ראשמ

ולביק 0.375% $50.00 7.2.4.2 
(**) 

 ודעהה וחשלמ בגין יתנגב העמלה

 ראישא תובולט פתחנ כי וחללק

 .ל"חוב רימנטודוק

$190.00 $50.00 0.15% 
 נהשל

 אירשא יחתתפ על ודעהה

 ריטנמוקוד

7.2.5 

 עתודבה ולפיטל תסחתיימ העמלה

 פתחש בנקהמ המתקבלת תיקון

 .רימנטודוקה ראישהא את

קוןתי ודעתבה וליפט $40.00 7.2.6 

טבומל ריקומה טבומהמ ברהעה 0.75% $85.00 7.2.7 
(**) 

יםינקת לא יםומנטקובד וליפט $30.00 7.2.8 
(**) 

 יםמסמכ בהכנת דחמיו וליפט מיד 0.10% $100.00 $1,000.0

בתורכמ ואיצ לעסקת
7.2.10 

(**) 

 וםשלת תבייגב או ומנטקובד וליפט 0.10% $30.00

 ברעמ דשוח מעל שךהנמ חויד

 פויצה פ"זמל

 7.2.11 
(**) 

 (3) 7.3 (***):ח"מט תבויורע

נהשל 5.00%  $100.00 יתכספ ותברע 7.3.1 

נהשל 5.00%  $100.00 אחרת ותברע 7.3.2 

 של תיקון בגין גבהית העמלה

 .סתנכנ ותערב שלו וצאתי ותערב
ואשה וגס כלמ ותברע קוןתי $55.00 7.3.3 

 עתב גם גבהית העמלה (1)

 .בנקה ובתטל ותערב הארכת
 וליכ ותרי והגב עמלה ורעיש (2)

 .ותיבסנל אםבהת ותיגבהל

 נקבה בתוטל בלהקשנת ותברע 0.20% $80.00

 'כוו ברהחמ ,ל"חוב / רץאב נקבמ
7.3.4 

 שנפתחה ותברע על טבומל ודעהה 0.15% $55.00 $150.00

 רובוע

7.3.5 

ותברע וטילח $50.00 7.3.7 

 גרתסבמ אטטיו בהכנת וליפט $500.00

 ועלפל יצאה שלא ח"מט ותברע

7.3.8 
(*) 



 

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

גבייה ידנית  ע"י סקטור  מימון  וסחר  בינלאומי . (**) 

ולאו  דווקא  עבור  אלה  הקשורות  לסחר  חוץ . עמלות  אלה  תיגבנה  עבור  כל  הערבויות במט"ח , (***) 

הערות  כלליות :
הפרש  עמלת  חליפין , יש  לגבות  בגינן  את  העמלות  המתחייבות  לפי  הנוהל (כגון : אם  קיימות  פעולות  נוספות  הנובעות  מהפעולות  הנ"ל , .1 

הפקדת  שיקים  המהווים  תמורות  יצוא  וכו '). שערים ,
טלקס  ודואר  יגבו ע"י סקטור  מימון  וסחר  בינלאומי . הוצאות  קורספונדנט , .2 

יום . העמלות  תיגבנה  בעת  הגעת  התמורה  מחו"ל ו/או  בזמן פרעון  ההלוואה  שניתנה  ליצואן  במסגרת  מימון  משלוחי יצוא  ל- 180 .3 

מבוצעת  המרה  לפי  שער העברות  גבוה . במקרים  בהם  העמלה  נגבית  במטבע  שאינו  דולר , .4 

 :ךריתאלןודכעמ
04.08.2019 



    
 
 

   
     

   
 

  
 
 

 
   

 
  

 
 

 

   

עסקאות בין  מטבעיות  ואחרות  עסקאות עתידיות , חלק  8-

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 ותואחר תעיובטמ-בין ותעסקא ,תדיותיע ותעסקא 8 - חלק

$90.00 
$225.00 

 יהפצואל/זהוחל $45.00

 יהפצואל/זהוחל $35.00

 )ל"חו ותורסב( יםוזח על תציופואו יםוזח
ותיצפוא 5 עד- יבהתכו ירהכמ ,יהנק
ותיצפוא- 6מ- יבהתכו ירהכמ ,יהנק

8.1 
8.1.1 
8.1.2 

(1) 

 ותערכמב ותטבה

 :הרהישי ותנקאבה
 ' -ה פחסנ אהר
 ותילעפל ותטבה"

 "יםירשי יםוצערב

$250.00 $50.00 

 5.1 יףעס אהר

0.10% 

 ותואחר תעיובטמ-בין ותעסקא ,תדיותיע ותעסקא

 ירהסמ עם ,ח"מט/ח"מטו י"מט/ח"מט ורדוורפו ספוט

 )םרשיהפ ותסקאע( י"מט/ח"מט דררוופו

8.2 
8.2.1 

8.2.2 

(2) 

 ותערכמב ותטבה

 :הרהישי ותנקאבה
 ' -ה פחסנ אהר
 ותילעפל ותטבה"

 "יםירשי יםוצערב

 8.2.2 יףעס אהר
 ח"במט תציופוא
 יבהתכו ירהכמ ,יהנק

8.3 
8.3.1 

(3) 

 :יךארלת כןדועמ
01.11.17 

https://01.11.17


 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

      

 

    

 

   

      

  

   

   

    

 

 

  

 

 חלק 9- שירותים מיוחדים

ותהער  עדומ

 יהבגה

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 םידחמיו םתירושי-9 קלח
 פהוקהת ןיגב גבהית העמלה

 ר.דואה תבית הקחזהו הב

 דשחוב

 ארורפב

 נהשל

 ראשמ

יףבסנ וארד ירתשמ 88.00 ₪ 9.1 (1) 

 דשחוב

 ארוני

 נהשל

 ראשמ

 9.2 (2) (HOLD MAIL) ףינסב ראוד ירבד זקתחא $70.00

 פהוקהת ןיגב גבהית העמלה

 ת.ספהכ החזקוה הב

 דשחוב

 ארוני

 נהשל

 ראשמ

₪ 1,480.00 

₪ 1,750.00 

₪ 1,950.00 

₪ 2,160.00 

 ומקע בהוג חבור ותכספ ירתכש

 42 × 9 × 16 נהטק

 42 × 10 × 21 ילהגר

 42 × 10 × 44 תיבינונ

 42 × 20 × 46 ולהדג

9.3 

9.3.1 

9.3.2 

9.3.3 

9.3.4 

(3) 

דני.באופן י הבתיג הלמעה ₪ 20.00 

 וריקלב

הנשב םריקובי 12 לעמ :תפוסכ רדחב רוקיב 9.4 (4) 

 אצנמה ירשכמ- קחורמ ירשכמ

 טרמ 500 על הולהע קבמרח

 בנק.ה לש סניףמ

 שרדנ רשיכמ וניאש קחורמ רשיכממ מןזומ תכשימ 5.90 ₪

 קנהב יידק בפונה אלש סיטרת כועצמאב

9.5 (5) 

 ה אודקהפ בגין תיבגה נלמעה

 ת.רול שטה שכמשי

תורטשב לפוטי 16.00 ₪ 9.6 (6) 

$1.00 

$0.25 

$0.925 

$1.00 

₪ 15.00 

 שאהרה "פע יםבויח

 אהשרה פ"ע וביח תגצה

 ")תורית שלמע(" בנקה בשחמ בלניקו םיבחיו תרבעה

 טנגוממ וברשב וםשלת

 דסמו דת קובסה

 רחבנק אב הארשה תחתיבגין פ מיעפ דח םולשת

9.8 

9.8.1 

9.8.2 

9.8.3 

9.8.4 

9.8.5 

(8) 

 ת:ספוות נצאווה (1)

 דנטנספורת קוצאווה

 לעבפו בחיוה לפי

₪ 80.00 

 להעברה

ץראל ץוחמו ץארל ץוחל יםלקש תעברה 9.9 (9) 

 בנק לש דנטספונרות קוצאהו

 ב.מוטה לע לוחוב יטמוה

$20.00 

$20.00 

 יםים זרדובעל תב"גנק בפלד יתוירש

 מןמזוב תוכמשיו חמט" תשכיר

 ל"חול תורבעהח ו"מט תכישר

9.10 

9.10.1 

9.10.2 

(10) 

 יסכרט ותבאמצע יטומוטא ירשכבמ ןומזמ תיכשמ 11.00 ₪

 ק זרל בנש החולש י"ע וא לו"חב קפנוה שרא וביח

9.11 (11) 

 ך:ריתאלכןדועמ

02/01/2022 



   

 

  

     

   

   

  

 

   

   

   

  

   

  

 

     

   

  

     

     

 

     

  

     

      

     

     

   

חלק 10- יהלומים 

ותהער  עדומ

 יהבג

בירימ ריעזמי ירמח  ותירש

 יםומיהל 10 - חלק

 ,יףסנה ותעצבאמ צעוב לא צואהיי אם

 עברתה בגין דניי באופן גבהית העמלה

 .וחהלק בוןחשל צואי ותורתמ

 .דנטנספורוקו סוויפט :ותפסונ ותוצאה

$35.00 0.25% 

 קההעס וםסכמ

 יםומנטקוד יקת יחתתפ- ואיצ

 אנבייגול

10.1 (1) 

 בואןלי ודעהה וחשלמ גם וללתכ ולהעפה

 .ל"חוב

$5.00 

 פסהוקל

 ותבאמצע ורהחס וחשלמ- ואיצ

 יףהסנ

10.2 (2) 

 צעובת ולימס תבחיימה ההעברה (1)

 באופן גבהית העמלה 495. קהבעס

 .מטיואוט

 צעובת ולימסמ ורהטפש העברה (2)

 באופן גבהית העמלה 442. קהבעס

 .דניי

 .סוויפט :ותפסונ ותוצאה (3)

$35.00 0.35% 

 קההעס וםסכמ

ל"חול יםומשלת ברתעה- ואבי 10.3 (3) 

 וחהלק עם סכםה לפי קבענ העמלה ורעיש

 של תימהיו יתרהה לפי יתנגב העמלה

 או םחוייד יםיקש נגדכ וצלנהמ ראישהא

 .פתסכב ורהחס

 כל וףסב

 יערב

נהשל 2.00% עד מוןמי עמלת 10.4 

(*) 

(4) 

$5.00 

 לדף

 (5) 10.5 )י"חנ( יםומיהל בוןשח וליהנ מיד

עוןבר וףסב יתנגבו נהשל שבתומח העמלה  כל וףסב

 יערב

0.75% 

 נהשל

 (6) 10.6 )י"חנ גרתסמ( אירשא הקצאת

$4.00 

 לשיק

חויד יקש הפקדת 10.8 (8) 

.עלופב קדהפהה מיי לפי יתנגב העמלה  כל וףסב

 דשחו

0.20% 

 דשחול

ותנאמנ/בכספת ורהחס זקתחה 10.9 

(#) (*) 

(9) 

 $100.00 

 זרלהח

יםומיהל ואיצ החזר 10.10 

(*) 

(10) 

 יףסנה י"ע יתנדי יהגב (*)

 01.09.2006 מ החל וקףתב (#)

 :יךארלת כןדועמ

03.01.2019 



 חלק 11- הוצאות צד שלישי

ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש

 חלק 11 - הוצאות צד שלישי

אגרות רישום שונות 11.1 (1) 

₪ 170.00 רישום משכנתא 11.1.1 

₪ 170.00 רישום הערת אזהרה 11.1.2 

₪ 136.00 רישום הערת אזהרה בממשק מקוון 11.1.2.1 

₪ 115.00 מחיקת הערת אזהרה 11.1.3 

₪ 200.00 רישום משכון זכויות 11.1.4 

₪ 175.00 רישום משכון זכויות בממשק מקוון 11.1.4.1 

₪ 40.00 שינוי פרטי משכון 11.1.5 

₪ 35.00 שינוי פרטי משכון בממשק מקוון 11.1.5.1 

₪ 330.00 דה שיתופיתל נכסי אגוד עום שעבוריש 11.1.6 

הארכת תקופת משכון בממשק מקוון 11.1.7 

₪ 175.00 לתקופה של 5 שנים ומעלה 11.1.7.1 

₪ 140.00 לתקופה של 4 שנים 11.1.7.2 

₪ 105.00 לתקופה של 3 שנים 11.1.7.3 

₪ 70.00 לתקופה של שנתיים 11.1.7.4 

₪ 35.00 לתקופה של שנה 11.1.7.5 

הארכת תקופת משכון 11.1.8 

₪ 200.00 לתקופה של 5 שנים ומעלה 11.1.8.1 

₪ 160.00 לתקופה של 4 שנים 11.1.8.2 

₪ 120.00 לתקופה של 3 שנים 11.1.8.3 

₪ 80.00 לתקופה של שנתיים 11.1.8.4 

₪ 40.00 לתקופה של שנה 11.1.8.5 

₪ 47.00 

 בדיקת רישומים ברשם החברות

 ת - מבוצע ע"י עובדעיון במאגר רשם החברו

 רשם החברות (כולל קבלת דו"ח רישום)

11.2 

11.2.1 

(2) 

בדיקת רישומים ברשם המשכונות 11.3 (3) 

₪ 35.00  נות - מבוצע ע"י עובדעיון במאגר רשם המשכו

 רשם המשכונות (כולל קבלת דו"ח רישום)

11.3.1 

₪ 11.00  עיון מקוון במאגר רשם המשכונות באמצעות

 רנטטהאינ

11.3.2 

ברשם המקרקעין ת רישומיםבדיק 11.4 (4) 

 ביצוע השירות באמצעות

 תשלוםהבנק כרוך ב

₪ 80.00 נסח מאושר 11.4.1 

 הוצאה נוספת לחברת

 BDI כמפורט בסעיף 11.5

₪ 16.00 צפייה בנסח טאבו מקוון באינטרנט 11.4.3 

 התעריפים אינם כוללים

 רותגפי האירעאת ת

 שגובה רשם המקרקעין

 כמפורט בסעיף 11.4

 2.00 ₪ + מע"מ

BDI שירות מחברת 

 צפייה בנסח טאבו מקוון באינטרנט

11.5 

11.5.2 

(5) 

 ת שמאיהערכ

 הערכת שמאי להלוואות מוכוונות-

11.6 

11.6.1 

(6) 



 

 

 

 

ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש

 חלק 11 - הוצאות צד שלישי

 התעריף המירבי מתייחס

 לישובים מרוחקים.

₪ 435.00 ₪ 347.00 רה בבית קומותדי 11.6.1.1 

 יגבה בהתאם לתעריף

 הערכת שמאי להלוואות לא

 מוכוונות בהתאם למדרגות.

בית חד קומתי, צמוד קרקע או משק חקלאי 11.6.1.2 

הערכת שמאי להלוואות לא מוכוונות- 11.6.2 

ערך הנכס עד 400,000 ₪: 11.6.2.1 

התעריף המירבי מתייחס ₪ 500.00 ₪ 390.00 רה בבית קומותדי 11.6.2.1.1 

לישובים מרוחקים, כולל ₪ 610.00 ₪ 500.00 בית חד קומתי, צמוד קרקע, מגרש 11.6.2.1.2 

יו"ש. 800,000 ₪: ערך הנכס מ- 400,001 ₪ - 11.6.2.2 

₪ 610.00 ₪ 500.00 רה בבית קומותדי 11.6.2.2.1 

סיםחתייעריפים מתה * ₪ 660.00 ₪ 550.00 בית חד קומתי, צמוד קרקע, מגרש 11.6.2.2.2 

להלוואות לדיור (משכנתא) ערך הנכס מ- 800,001 ₪ - 1,400,00 ₪: 11.6.2.3 

בלבד. ₪ 790.00 ₪ 680.00 רה בבית קומותדי 11.6.2.3.1 

₪ 850.00 ₪ 740.00 בית חד קומתי, צמוד קרקע, מגרש 11.6.2.3.2 

* עלות הערכת שמאי ערך הנכס מ- 1,400,001 ₪ - 2,000,000 ₪: 11.6.2.4 

שםס נדל"ן לכעל נ ₪ 850.00 ₪ 740.00 רה בבית קומותדי 11.6.2.4.1 

שראיכנגד א עבודוש ₪ 910.00 ₪ 800.00 בית חד קומתי, צמוד קרקע, מגרש 11.6.2.4.2 

מכל סוג שאינו הלוואה ערך הנכס מ- 2,000,001 ₪ - 4,000,000 ₪: 11.6.2.5 

לדיור, תקבע בתאום של ₪ 1,210.00 ₪ 1,100.00 רה בבית קומותדי 11.6.2.5.1 

הלקוח עם השמאי. ₪ 1,210.00 ₪ 1,100.00 בית חד קומתי, צמוד קרקע, מגרש 11.6.2.5.2 

 תאום הלקוחב

 מול השמאי

ערך הנכס מעל 4,000,000 ₪ 11.6.2.6 

 הערכת שמאי להלוואות לא מוכוונות-

 חבתררכת שמאי מועה

11.6.3 

שמאות מורחבת ללא תקן 19 11.6.3.1 

₪ 1,370.00 ₪ 1,260.00 ערך הנכס עד 1,4000,000 ₪ 11.6.3.1.1 

₪ 1,420.00 ₪ 1,310.00 ערך הנכס מ- 1,400,001 ₪ - 2,000,000 ₪ 11.6.3.1.2 

₪ 1,580.00 ₪ 1,470.00 ערך הנכס מ- 2,000,001 ₪ - 4,000,000 ₪ 11.6.3.1.3 

₪ 2,730.00 ₪ 2,620.00 ערך הנכס מ- 4,000,001 ₪ - 5,000,000 ₪ 11.6.3.1.4 

₪ 3,260.00 ₪ 3,150.00 ערך הנכס מעל 5,000,000 ₪ 11.6.3.1.5 

* שמאות לפי תקן 19 - שמאות מורחבת לפי תקן 19 11.6.3.2 

בהלוואות לדיור, בסמכות ₪ 3,990.00 ערך הנכס עד 5,000,000 ₪ 11.6.3.2.1 

הבנק לקבוע תעריפים ₪ 4,730.00 ערך הנכס מ- 5,000,001 ₪ - 6,000,000 ₪ 11.6.3.2.2 

גבוהים מהנ"ל, בתאום ₪ 5,780.00 ערך הנכס מ- 6,000,001 ₪ - 10,000,000 ₪ 11.6.3.2.3 

הלקוח מול השמאי.  תאום הלקוחב

 מול השמאי

ערך הנכס מעל 10,000,000 ₪ 11.6.3.2.4 

₪ 5,000.00 נחלה בשווי עד 4,000,000 ₪ 11.6.3.2.5 

₪ 5,500.00 נחלה בשווי מ- 4,000,001 ₪ - 6,000,000 ₪ 11.6.3.2.6 

₪ 6,500.00 נחלה בשווי מ- 6,000,001 ₪ - 10,000,000 ₪ 11.6.3.2.7 

 תאום הלקוחב

 מול השמאי

נחלה בשווי מעל 10,000,000 ₪ 11.6.3.2.8 

₪ 250.00  בדיקת היתר ורישוי ברשות המקומית (דירה

 צמודת גן / גג / מרתף)

11.6.4 



 

  

  

 

 

 

ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש

 חלק 11 - הוצאות צד שלישי

 תאום הלקוחב

 מול השמאי

חוץ לוואות במטבעלה רכת שמאיעה 11.6.5 

 178.00 ₪ + מע"מ

 70.00 ₪ + מע"מ

 70.00 ₪ + מע"מ

 ייפוי כוח נוטריוני

 אימות חתימה ראשונה בהעתק 1

 לכל חתימה נוספת בהעתק 1

 לכל העתק נוסף או שינוי בהעתק 1

11.8 

11.8.1 

11.8.2 

11.8.3 

(8) 

 הוצאות נוספות ניע"ז:

 ייגבו הוצאות ברוקר,

 קסטודיאן וכל הוצאה

 אשר תידרש נוספת

 להשלמת הפעולה בחו"ל.

לפי החיוב בפועל הוצאות בנק קורספונדנט (מט"ח / ני"ע) 11.9 (9) 

לפי החיוב בפועל בחוץ לארץ ברוקר תוהוצא 11.10 (10) 

לפי החיוב בפועל דואר / בלדרות לחוץ לארץ 11.11 (11) 

 ע"פ מחירון חברת

 דואר ישראל

בארץ ת דוארוהוצא 11.12 (12) 

259.00 ₪ + מע"מ הפקדת/משיכת ני"ע - לכל נייר 11.15 (15) 

 סוף

 דשחו

לפי החיוב בפועל  שעת המסחר באמצעותרסה בוי ברעש קבלת

 ת האינטרנטמערכ

11.16 (16) 

€ 0.0617 

€ 0.2095 

 סוויפט תהוצאו

 בארץ

 בחו"ל

11.18 

11.18.1 

11.18.2 

(18) 

 36.00 ₪ + מע"מ

 שלוחלמ

 15.00 ₪ + מע"מ

 סי שיקיםסי אשראי/פנקמשלוח כרטי

 שלוחמ

 שלוחתיאום מב שלוןכ

11.19 

11.19.1 

11.19.2 

(19) 

לפי החיוב בפועל  ת ני"ע לפקדון אחר שלברבהע סהבור תוהוצא

 אותו לקוח

11.20 (20) 

264.00 ₪ + מע"מ  סיפה שלאב תותפתשת ייפוי כח מיידי להקהפ

 מחזיקי ניירות ערך של חברה זרה

11.21 (21) 

₪ 175.00 

 בדיור סיוע בקשימת לות אימובדיק ביצוע

 חקירה לוועדה בינמשרדית

11.23

11.23.1 

(23) 

1.00% 

1.50% 

2.00% 

 בטוחה להלוואה תבגין הקצא עמלה למדינה

 בינונייםסקים קטנים ועת מדינה - הקרן לבובער

 בקשר עם מכרז 2015/20270:

 עסקים עם מחזור מכירות נמוך מ- 25 מ' ₪

 עסקים עם מחזור מכירות בין 25 מ' ל- 50 מ' ₪

 עסקים עם מחזור מכירות בין 50 מ' ל- 100 מ' ₪

11.24 

11.24.5 

11.24.6 

11.24.7 

(24) 

₪ 18.00 

 תיסיונסלקה פנמ

 בקשת מידע באופן חד פעמי מכלל הגופים

11.25 

11.25.1 

(25) 



 

ותרעה  מועד

 הגביה

בימיר מיזערי מחיר  ותריש

 חלק 11 - הוצאות צד שלישי

 המוסדיים, עבור בעל רישיון

₪ 1200 פריצת כספת והחלפת מנעול 11.26 (26) 

 500.00 ₪ + מע"מ

 300.00 ₪ + מע"מ

 ות למס"בעמל

 דמי הצטרפות לקוד מוסד חדש

 שינוי משדר הקובץ לקוד מוסד קיים

11.28 

11.28.1 

11.28.2 

(28) 

1.00% 

 בטוחה להלוואה תבגין הקצא עמלה למדינה

 תוברבע תת מדינה - הקרן להלוואווברבע

 מדינה 2023

 עסקים עם מחזור מכירות נמוך מ- 25 מ' ₪

11.30 

11.28.2 

(30) 

 מעודכן לתאריך:

20/04/2023 



 
      

   
    

  
     

  
    

   
      

  
    

   
   

       
   

 
        

  
     

    

 
   

  
   

   
       

   
 

        
  

     
    

 
  
   

   
    

   
 

        
  

     

 

הטבות לקבוצות אוכלוסיה  נספח א '-

צעירים 
הטבה עמלה שם  עמלה 'מס

 בשנה הנחה 01.10.08: 100% עד שנפתחו חשבונות-

 .חשבון חתפתי עדממו הראשונה
 לשנתיים הנחה-01.10.08: 100%מ החל חשבון תחיםלפו-

 .החשבון חתפתי עדממו

 1.1.1 (**) ליחידים מזעריים ניהול דמי

 בשנה הנחה 01.10.08: 100% עד שנפתחו חשבונות-

 .הנחה-44%ואילך שניה שנה ,הראשונה
 לשנתיים הנחה-01.10.08: 100%מ החל חשבון תחיםלפו-

 .הנחה 44% מכן לאחר ,החשבון חתפתי עדממו

 1.3.1 (**) ישיר בערוץ פעולה

 בשנה הנחה 01.10.08: 100% עד שנפתחו חשבונות-

 .הנחה-50%ואילך שניה שנה ,הראשונה
 לשנתיים הנחה-01.10.08: 100%מ החל חשבון תחיםלפו-

 .הנחה 50% מכן לאחר ,החשבון חתפתי עדממו

 1.2.1 (**) פקיד ידי על פעולה

.בשנה חינם סיםקפנ 10 רגיל- שיקים פנקס 1.4.1 
 50%– לישיתשו שנייה שנה ,הנחה 100% ראשונה שנה
 .הנחה

 – לקוח לבקשת רתבתקשו דעמי לתקב
 אמת בזמן חותפט מזרחי

2.7.2 

.הנחה 50% אשראי צאתקה 3.1.1 
.ריתעהמז מהעמלה חותפ לא אך ),חתתפומ עמלה0.40% (  סחריםנה ערך ניירות רתמכי /קניית

 (*) אביב תלב בבורסה
4.1 

.ריתעהמז מהעמלה חותפ לא אך ,הנחה 50%  5.1.1 (*) חליפין לתעמ
.פרומיל 3  (*) ח"מט רתובהמ ברכישה שער הטבת

שנה . - לקוח  שגילו  בין 14 ל- 21.5 צעיר
פנקסי  שיקים  יונפקו  לבני 16 ומעלה  בלבד .

תלמידי  ישיבות  הסדר  ובנות  שירות  לאומי  חיילים ,
הטבה עמלה שם  עמלה 'מס

.הנחה 100%  1.1.1 (**) ליחידים מזעריים ניהול דמי
.הנחה 100%  1.3.1 (**) ישיר בערוץ פעולה
.הנחה 100%  1.2.1 (**) פקיד ידי על פעולה

.בשנה חינם סיםקפנ 10 רגיל- שיקים פנקס 1.4.1 
 50%– לישיתשו שנייה שנה ,הנחה 100% ראשונה שנה
 .הנחה

 – לקוח לבקשת רתבתקשו דעמי לתקב
 אמת בזמן חותפט מזרחי

2.7.2 

.הנחה 50% אשראי צאתקה 3.1.1 
.ריתעהמז מהעמלה חותפ לא אך ),חתתפומ עמלה0.40% (  סחריםנה ערך ניירות רתמכי /קניית

 (*) אביב תלב בבורסה
4.1 

.ריתעהמז מהעמלה חותפ לא אך ,הנחה 50%  5.1.1 (*) חליפין לתעמ
.פרומיל 3  (*) ח"מט רתובהמ ברכישה שער הטבת

שהציג  תעודת  חוגר  או  תעודת  שירות  ללא  תשלום . - לקוח  בשירות  סדיר  או  תלמיד  בישיבת  הסדר , חייל
או 

ובתנאי  שהציג  צו  גיוס  המעיד  על  כך  שמועד  גיוסו  תוך  שישה  חודשים , צעיר  המיועד  לשירות  ביטחון  סדיר (מלש"ב ),
שמלאו  לו  שמונה  עשרה  שנים .

- לקוחה  שהציגה  תעודה  או  אישור  מאחת  העמותות: "בת  עמי", "האגודה  להתנדבות  בע"מ", "עמינדב " בת  שירות  לאומי
או "של ". "שלומית "

ההטבות  ניתנות  אוטומטית  עד  גיל 21.5, לאחר  גיל 21.5 ההטבות  יחודשו  לאחר  הצגת  אישורים  מתאימים .

 משוחררים חיילים
הטבה עמלה שם  עמלה 'מס

.הנחה 50%  1.3.1 (**) ישיר בערוץ פעולה
.הנחה 50%  1.2.1 (**) פקיד ידי על פעולה

.בשנה חינם סיםקפנ 4 רגיל- שיקים פנקס 1.4.1 
.הנחה 50%  – לקוח לבקשת רתבתקשו דעמי לתקב

 אמת בזמן חותפט מזרחי

2.7.2 

.הנחה 50% אשראי צאתקה 3.1.1 
.ריתעהמז מהעמלה חותפ לא אך ),חתתפומ עמלה0.40% (  סחריםנה ערך ניירות רתמכי /קניית

 (*) אביב תלב בבורסה
4.1 

.ריתעהמז מהעמלה חותפ לא אך ,הנחה 50%  5.1.1 (*) חליפין לתעמ



 
      

   
   

  
    

   
     

    
   

   
    

    
      

    
   

   
    

    
   

       
   

 
        

  
     

    

 
 

 
       

  
  
  
  

   
    

     
    

     
 

     

(*) פרומיל.הטבת  שער ברכישה ובהמרת מט"ח 3 
לקוח שהציג תעודת שחרור מצה"ל או משירות לאומי שהיא עד שנה מיום השחרור ובתנאי שטרם מלאו - חייל  משוחרר

ההטבות  ניתנות  לתקופה  של 3 שנים  או  עד  גיל 30, המוקדם  מבינהם . לו 27 שנים .

 סטודנטים
הטבה עמלה שם  עמלה 'מס

 בשנה הנחה 01.10.08: 100% עד שנפתחו חשבונות

 .החשבון חתפתי עדממו הראשונה
 לשנתיים הנחה 13.10.12: 100% עד שנפתחו חשבונות

 .החשבון חתפתי עדממו
 לוששל הנחה- 14.10.12: 100%מ החל חשבון תחיםלפו

 .החשבון חתפתי עדממו שנים

-

-

-

 1.1.1 (**) ליחידים מזעריים ניהול דמי

 בשנה הנחה 01.10.08: 100% עד שנפתחו חשבונות

 .הנחה 44% מכן לאחר ,החשבון חתפתי עדממו הראשונה
 לשנתיים הנחה 13.10.12: 100% עד שנפתחו חשבונות

 .הנחה 44% מכן לאחר ,החשבון חתפתי עדממו
 לוששל הנחה-14.10.12: 100%מ החל חשבון תחיםלפו

 .הנחה 44% מכן לאחר ,החשבון חתפתי עדממו שנים

-

-

-

 1.3.1 (**) ישיר בערוץ פעולה

 בשנה הנחה 01.10.08: 100% עד שנפתחו חשבונות

 .הנחה 50% מכן לאחר ,החשבון חתפתי עדממו הראשונה
 לשנתיים הנחה 13.10.12: 100% עד שנפתחו חשבונות

 .הנחה 50% מכן לאחר ,החשבון חתפתי עדממו
 לוששל הנחה-14.10.12: 100%מ החל חשבון תחיםלפו

 .הנחה 50% מכן לאחר ,החשבון חתפתי עדממו שנים

-

-

-

 1.2.1 (**) פקיד ידי על פעולה

.בשנה חינם סיםקפנ 10 רגיל- שיקים פנקס 1.4.1 
 50%– לישיתשו שנייה שנה ,הנחה 100% ראשונה שנה
 .הנחה

 – לקוח לבקשת רתבתקשו דעמי לתקב
 אמת בזמן חותפט מזרחי

2.7.2 

.הנחה 50% אשראי צאתקה 3.1.1 
.ריתעהמז מהעמלה חותפ לא אך ),חתתפומ עמלה0.40% (  סחריםנה ערך ניירות רתמכי /קניית

 (*) אביב תלב בבורסה
4.1 

.ריתעהמז מהעמלה חותפ לא אך ,הנחה 50%  5.1.1 (*) חליפין לתעמ
.פרומיל 3  (*) ח"מט רתובהמ ברכישה שער הטבת

או  לימודי  הנדסאי  או  תעודת  הוראה  עפ"י  שני  או  שלישי  במוסד  המעניק  תואר  אקדמי , - לקוח  הלומד  לתואר  ראשון , סטודנט
המציג  אישור  לימודים  או  תעודת   רשימת  המוסדות  המוכרים  ע"י  המועצה  להשכלה  גבוהה  או  לימודי  תעודה  במכללות ,

סטודנט  בתוקף  או  שובר  שכ"ל  ובתנאי  שטרם  מלאו  לו 35 שנים .
ההטבות  ניתנות  לתקופה  של 4 שנים  או  עד  גיל 35, המוקדם  מבינהם .

 גמלאים
הטבה עמלה שם  עמלה 'מס

.הנחה 50%  5.1.1 (*) חליפין לתעמ
גבר  מגיל 65 ומעלה . - אישה  מגיל 60 ומעלה , גמלאי

 הנאצים לנפגעי פנסיות או רנטות מקבלי
הטבה עמלה שם  עמלה 'מס

9₪ עד של כוםסב חודשי עמלה החזר  פקיד י"ע פעולה

 ישיר בערוץ פעולה

 בסיסי היברידי סלולמ

 מורחב היברידי סלולמ

 שלםומ היברידי סלולמ

 לעסק שלםומ היברידי סלולמ

1.2.1 
1.3.1 

1.18.1 
1.18.2 
1.18.3 
1.18.4 

.הנחה- 100% פיצויים ח"פמ חיוב כנגד חליפין לתעמ 5.1.1 
.הנחה 100% או חוץ מטבע לחשבון מזומן דתפקה

 חוץ מטבע מחשבון מזומן משיכת

5.2.2/5.2.1 

.הנחה 100% חוץמו לארץ חוץל חוץ מטבע רתהעב
 פעמית חד-לארץ

5.9.1 

ההטבות  המפורטות  בסעיף  זה  אינן  חלות  על  חשבון  עם  ייפוי  כח  למנהל  תיקים . ( *)
ההטבות  המפורטות בסעיף זה אינן חלות  על חשבון המחובר  למסלול  עמלות . ( **)

מעודכן  לתאריך :



01.10.17 

https://01.10.17


   

 

       
  

      
  

    
  

 

 
 

 
        

       
       

      
       

      

 
 

  
 

 

 

 

  
   

  

   

       

         

          

 שראכרטי אשראי כרטיס צםמוצמ תעריפון

ירמח  ותירש

1ד פחסנ אהר יסטרכה סוג פי על יסכרט מיד .1 

3 1.01.2015 םליו עד עוצובש ותסקאע בגין נדחה וםשלת עמלת 0.49 ₪ יםומשלבת עסקה .2 

 ₪ : 25.00 ידפק ותעצבאמ

 ₪ : 15.00 ירשי וץערב

 ₪ : 40.00 ידפק ותעצבאמ

 ₪ : 20.00 ירשי וץערב

 ₪ : 30.00 ידפק ותעצבאמ

 ₪ : 15.00 ירשי וץערב

₪ 40.00 

 קהעס של וצדקתמ לא שהכחבה ולפיט )א(

 ותסקאע של דימיי או וקדםמ עוןריפ )ב(

 ילהגר קהפנה :ליפיח יסטרכ פקתנה )ג(

 תידמיי קהפנה

םידחמיו יםותירש .3 

2.70% 
2.70% 

 וץח טבעמב ותסקאע )א(

 רובאי או ולרדב ותסקאע

 אחר טבעמב ותסקאע

 יםותירש

 וץח בעטמב

.4 

3.50% 
3.50% 
3.50% 
3.50% 

₪ 19.00 

 מןמזו יכתשמ )ב(

 לארץ וץבח מטיואוט ירשכממ רובאי או ולרדב מןמזו יכתשמ

 לארץ וץבח מטיואוט ירשכממ אחר טבעמב מןמזו יכתשמ

 לארץ וץבח בדלפק רובאי או ולרדב מןמזו יכתשמ

 לארץ וץבח בדלפק אחר טבעמב מןמזו יכתשמ

 טבעמ תובאו והלנהמ בוןחשמ וץח טבעמב מןמזו יכתשמ

 ראישא יסטרכ ותעצבאמ לפןחמ וץח טבעמ שתיכר )ג( 5.00 $

 (1) (3)₪ : 11.00 ידפק ותעצבאמ
 (2) (3)₪ : 5.00 ירשי וץערב

 (1)₪ : 14.00 ידפק ותעצבאמ
 (2)₪ : 9.00 ירשי וץערב

 וחלק שתלבק שבוחהממ גראמב םצויימה יםסמכמ של פסהדה או קהפה )א(

 יםסמכמ וריתא )ב(

דעימ .5 

 ראו בחיו סירטיכ של ותירש תןמב יםוככר תהיול םעשויי שרא ,יםפסונ יםותירשל

 .מלאה ריפוןעתה
יםפסונ יםותירש 6 

התכתבות  בדואר  אלקטרוני , לרבות  באמצעות  מוקד  טלפוני  מאויש  או  בכל  דרך  התקשרות  אחרת  המערבת  גורם  אנושי , "באמצעות  פקיד " - (1)
- צ'אט ). התכתבות  בהודעת  מסר  קצר  (SMS), שיחות (שיחה  כתובה  מידית  ברשת  האינטרנט בפקס ,

ללא  ממשק  ישיר  עם  נציג  שירות.כלומרביצוע  פעולות  או  קבלת  מידע  ע"י  הלקוח  באמצעות  אתר  האינטרנט / מענה  קולי  "ערוץ  ישיר " - (2)
ללא  כל  מעורבות  גורם  אנושי . ממוחשב ,

לרבות  בגין הפקת  מסמכים  העמלה  תיגבה  בגין  הפקת  מסמכים  ומשלוח  בדואר  של  מסמכים  המצויים במאגר  הממוחשב  לבקשת  הלקוח , (3) 
5  ₪ תיגבה  בגין  הפקת  מסמכים  עמלה  בסך לבקשת  לקוח  והקראתם  באמצעות  פקיד (כגון  הפקת  דף  פירוט  חיובים  והקראתם  ע"י  נציג ).

העמלה  לא  תיגבה  בגין  שאילתות  מידע  באמצעות   לבקשת  הלקוח . או  בדואר  אלקטרוני (להבדיל  ממשלוח  בדואר ) MMS -ומשלוח  ב 
.(IVR)   האינטרנט  ומענה  טלפוני  ממוחשב

 :יךארלת כןדועמ
1.09.19 



   

 

       
  

      
  

    
  

 

 
 

 
        

       
       

      
       

      

 
 

  
 

 

 

    
                

                 
             

    

         

          
 

               
        

                

   

       

  
   

  

תעריפון מצומצם לשירותי אמריקן אקספרס 

ירמח  ותירש

1ד פחסנ אהר יסטרכה סוג פי על יסכרט מיד .1 

יםומשלבת עסקה 31.01.2015 םליו עד עוצובש ותסקאע בגין נדחה וםשלת עמלת 0.49 ₪ .2 

 ₪ : 25.00 ידפק ותעצבאמ

 ₪ : 15.00 ירשי וץערב

 ₪ : 40.00 ידפק ותעצבאמ

 ₪ : 20.00 ירשי וץערב

 ₪ : 30.00 ידפק ותעצבאמ

 ₪ : 15.00 ירשי וץערב

₪ 40.00 

 קהעס של וצדקתמ לא שהכחבה ולפיט )א(

 ותסקאע של דימיי או וקדםמ עוןריפ )ב(

 ילהגר קהפנה :ליפיח יסטרכ פקתנה )ג(

 תידמיי קהפנה

םידחמיו יםותירש .3 

2.50% 
2.50% 

 וץח טבעמב ותסקאע )א(

 רובאי או ולרדב ותסקאע

 אחר טבעמב ותסקאע

 יםותירש

 וץח בעטמב

.4 

3.50% 
3.50% 
3.50% 
3.50% 

₪ 19.00 

 מןמזו יכתשמ )ב(

 לארץ וץבח מטיואוט ירשכממ רובאי או ולרדב מןמזו יכתשמ

 לארץ וץבח מטיואוט ירשכממ אחר טבעמב מןמזו יכתשמ

 לארץ וץבח בדלפק רובאי או ולרדב מןמזו יכתשמ

 לארץ וץבח בדלפק אחר טבעמב מןמזו יכתשמ

 טבעמ תובאו והלנהמ בוןחשמ וץח טבעמב מןמזו יכתשמ

 ראישא יסטרכ ותעצבאמ לפןחמ וץח טבעמ שתיכר )ג( 5.00 $

 (1) (3)₪ : 11.00 ידפק ותעצבאמ
 (2) (3)₪ : 5.00 ירשי וץערב

 (1)₪ : 14.00 ידפק ותעצבאמ
 (2)₪ : 9.00 ירשי וץערב

 וחלק שתלבק שבוחהממ גראמב םצויימה יםסמכמ של פסהדה או קהפה )א(

 יםסמכמ וריתא )ב(

דעימ .5 

 ראו בחיו סירטיכ של ותירש תןמב יםוככר תהיול םעשויי שרא ,יםפסונ יםותירשל

 .מלאה ריפוןעתה
יםפסונ יםותירש 6 

 ,רונילקטא ארודב ותהתכתב ,אנושי ורםג ערבתהמ אחרת ותשרהתק דרך בכל או מאויש לפוניט וקדמ ותעצבאמ ותלרב " -ידפק ותעצבאמ"(1)
 ).אט'צ- רנטטהאינ שתבר יתידמ ובהתכ יחהש( ותיחש (SMS), קצר סרמ עתודבה ותהתכתב ,קספב

 ליקו נהמע / רנטטהאינ אתר ותעצבאמ וחהלק י"ע דעימ קבלת או ותולעפ ועצירבומלכ.ותירש נציג עם ירשי משקמ ללא " -ירשי וץער"(2)

 .אנושי ורםג ותורבעמ כל ללא ,שבוחממ
 יםסמכמ פקתהבגין ותלרב ,וחהלק שתלבק שבוחהממ גראמבםצויימה יםסמכמ של ארודב וחשלומ יםסמכמ פקתה בגין גבהית העמלה (3)

 יםסמכמ פקתה בגין גבהית 5₪ סךב עמלה ).נציג י"ע אתםרוהק םיבחיו רוטיפ דף פקתה כגון( ידפק ותעצבאמ אתםרוהק וחלק שתלבק

 ותעצבאמ דעימ ותילתאש בגין גבהית לא העמלה .וחהלק שתלבק )ארודב וחשלממ יללהבד( רונילקטא ארודב או MMS-ב וחשלומ

 (IVR). שבוחממ לפוניט נהומע רנטטהאינ

 :יךארלת כןדועמ
1.09.19 



   

 

      
      

   
 

  
        

   
       

      

 
  

 

 

 

  

   

       

         

          

תעריפון מצומצם לשירותי כרטיסי  כ.א.ל 

ירמח  ותירש

3ד פחסנ אהר יסטרכה סוג פי על יסכרט מיד .1 

יםומשלבת עסקה 31.01.2015 םליו עד עוצובש ותסקאע בגין נדחה וםשלת עמלת 0.55 ₪ .2 

₪ 15.00 
₪ 30.00 

(1) ₪ 30.00 
₪ 40.00 

 קהעס של וצדקתמ לא שהכחבה ולפיט )א(

 ותסקאע של דימיי או וקדםמ עוןריפ )ב(

 ילהגר קהפנה :ליפיח יסטרכ פקתנה )ג(

 תידמיי קהפנה

םידחמיו יםותירש .3 

 קההעס וםסכמ 2.80% 

3.50% 
3.50% 

₪ 16.00 
$6.00 

 וץח טבעמב ותסקאע)א(

 לארץ וץבח מטיואוט ירשכממ וץח טבעמב מןמזו יכתשמ )ב(

 לארץ וץבח בדלפק כהישמ )ג(

 טבעמ תובאו נהלתהמ בוןחשב לארץ וץבח מןמזו יכתשמ )ד(

 ראישא יסטרכ ותעצבאמ לפןחמ וץח טבעמ שתיכר )ה(

 יםותירש

 וץח בעטמב

.4 

 )ותוצאה פתסובת(₪ 15.00 
 )ותוצאה פתסובת(₪ 10.00 

(2) 

 וחלק שתלבק שבוחהממ גראמב םצויימה יםסמכמ של פסהדה או קהפה)א(

יםסמכמ וריתא )ב(
דעימ .5 

 ראו בחיו סירטיכ של ותירש תןמב יםוככר תהיול םעשויי שרא ,יםפסונ יםותירשל

 .מלאה ריפוןעתה
יםפסונ יםותירש 6 

תעריף  בערוץ  ישיר - 15.00  ₪ (1) 
תיגבנה  הוצאות  צד  שלישי  אלו . - פטור (במקרים  בהם  ישנן  הוצאות  צד  שלישי  בגין  הזמנת  מסמך  מחוץ  לארץ , תעריף  בערוץ  ישיר (2) 

 :יךארלת כןדועמ
1.05.19 



   

      
      

   
 

  
   

      

 

 

 

 

 

   

  

  
  

  

         

         

 קארד לאומי לשירותי צםמוצמ תעריפון

ירמח  ותירש

4ד פחסנ אהר יסטרכה סוג פי על יסכרט מיד .1 

₪ 15.00 
 (3) שהקבל ₪ 40.00 

(1) ₪ 30.00 
₪ 50.00 

 קהעס של וצדקתמ לא שהכחבה ולפיט )א(

ותסקאע של דימיי או וקדםמ עוןריפ )ב(
 ילהגר קהפנה :ליפיח יסטרכ פקתנה )ג(

 תידמיי קהפנה

םידחמיו יםותירש .3 

3.00% 
3.00% 
$ 6.00 

 וץח טבעמב ותסקאע )א(

 מןמזו ותיכשמ )ב(

 ראישא יסטרכ ותעצבאמ לפןחמ וץח טבעמ שתיכר )ג(

 רץאל וץבח יםותירש

 וץח בעטמב או

.4 

(2) ₪ 11.00 
₪ 15.00 

 וחלק שתלבק שבוחהממ גראמב םצויימה יםסמכמ של פסהדה או קהפה )א(

 יםסמכמ וריתא )ב(

דעימ .5 

 ראו ,ראישא סירטיכ של ותירש תןמב יםוככר תהיול םעשויי שרא ,יםפסונ יםותירשל

 .מלאה ריפוןעתה
יםפסונ יםותירש 6 

 ₪ - 15.00 ירשי וץער יףערת (1)

 .ורטפ- ירשי וץער יףערת (2)
 .₪ - 20.00 ירשי וץער יףערת (3)

 :יךארלת כןדועמ
01.12.17 



  

  

 

 

 
  

 

 

 
   

 

  

   
  

 

 

שיקים מסחריים ומיוחדים  נספח ב '-
(נייר  כימי  בלבד ) שיקים  בהדפסת  מחשב  דוגמאות  א'-ד'

יקשל מחיר  יקשה וגס

₪ 1.00  תקהע + חריסמ

₪ 1.15  יםתקהע + 2 חריסמ
הדפסת  שיקים  בהדפסת  מחשב  חייבת  להיות  בכמות  מזערית  של 10 פנקסים  ובכפולות  של 10 פנקסים 

שיקים  מיוחדים 

יםיקש פרמס שיקים  במט"י 
1000 750 500 250 יםהעתק פרמס  יקשה וגס

₪ 737.00 
₪ 763.00 
₪ 829.00 

₪ 591.00 
₪ 644.00 
₪ 729.00 

₪ 445.00 
₪ 511.00 
₪ 571.00 

₪ 304.00 
₪ 383.00 
₪ 424.00 

0 
1 
2 

 )י"מט( שיאי

₪ 931.00 
₪ 965.00 

₪ 1,053.00 

₪ 736.00 
₪ 807.00 
₪ 919.00 

₪ 541.00 
₪ 630.00 
₪ 709.00 

₪ 355.00 
₪ 460.00 
₪ 514.00 

0 
1 
2 

 )י"מט( חריסמ

₪ 512.00 
₪ 530.00 
₪ 578.00 

₪ 406.00 
₪ 444.00 
₪ 505.00 

₪ 300.00 
₪ 348.00 
₪ 391.00 

₪ 198.00 
₪ 255.00 
₪ 285.00 

0 
1 
2 

 שיאי יםומלהי

₪ 697.00 
₪ 723.00 
₪ 792.00 

₪ 544.00 
₪ 600.00 
₪ 687.00 

₪ 392.00 
₪ 461.00 
₪ 524.00 

₪ 246.00 
₪ 328.00 
₪ 371.00 

0 
1 
2 

 חריסמ יםומלהי

יםיקש פרמס שיקים במט"ח 
250 125 50 25 יםהעתק פרמס  יקשה וגס

₪ 388.00 
₪ 514.00 
₪ 579.00 

₪ 297.00 
₪ 375.00 
₪ 416.00 

₪ 217.00 
₪ 255.00 
₪ 275.00 

₪ 184.00 
₪ 205.00 
₪ 216.00 

0 
1 
2 

 שיאי ח"מט

₪ 494.00 
₪ 676.00 
₪ 769.00 

₪ 363.00 
₪ 476.00 
₪ 535.00 

₪ 249.00 
₪ 303.00 
₪ 332.00 

₪ 202.00 
₪ 232.00 
₪ 247.00 

0 
1 
2 

 חריסמ ח"מט

שיקים בדידים 
יםהעתק ניש חדא עתקה עתקה ללא  ותכמ

₪ 2,591.00 ₪ 2,612.00 ₪ 1,591.00 1000 
₪ 3,662.00 ₪ 2,978.00 ₪ 2,161.00 2000 
₪ 4,715.00 ₪ 3,777.00 ₪ 2,714.00 3000 
₪ 5,750.00 ₪ 4,558.00 ₪ 3,249.00 4000 

תוספת לשיקים 
מחיר  וגס

₪ 153.00  יקהפגר

₪ 153.00  לוגו

₪ 109.00  )להזמנה 4 עד( צבע לכל עלות
₪ 10.00  חירור

עלות לאל  יקבש מתחות הטבעת

₪ 300.00  אוגדןהמ לאש יקהפגר

גובה  מחיר  הטיפול  יימסר  לכל  דורש  לפני  הביצוע  שיקים  מיוחדים  לא  סטנדרטיים -
נכון  לתאריך: 23.10.19

https://23.10.19


ninou ’mrnערך ימי טבלת ג'- נספח

עסקים ימי במטבע הפעולה תיאור
0 המטבעות כל בנקנוטים הפקדת 1

ב: בנקים על המשוכים רגילה( )בגביה שיקים הפקדת 2

3 המטבעות כל בע״מ טפחות מזרחי בנק - ישראל

2 המטבעות כל בנקאיים שיקים - בע"מ טפחות מזרחי בנק - ישראל

5 המטבעות כל בארץ אחרים בנקים - ישראל

5 המטבעות כל בנקאיים שיקים - בארץ אחרים בנקים - ישראל

5 ארה״ב דולר ארה״ב דולר - נוסעים המחאות

3 ארה״ב דולר ארה״ב

1 קנדי דולר קנדה

6 סטרלינג לירה אנגליה

7 אירו אנגליה

14 אירו גרמניה צרפת, איטליה,

10 מקומיים מטבעות נורבגיה שבדיה, דנמרק, שוויץ,

14 מקומיים מטבעות יפן סינגפור, קונג, הונג אפריקה, דרום

14 אוסטרלי דולר אוסטרלי דולר 100,000 עד - אוסטרליה

במט״ח העברות 3

0-1 ההוראה קבלת לשעת בהתאם ארה״ב בדולר

0-1 היעד ובמדינת בבנק באירו

1-2 רחוק( מזרח מטבעות )למעט המטבעות ביתר

2 רחוק מזרח במטבות

 לתאריך: מעודכן
19/04/2021



      

     

 

     

     
 

 

     
  

     
 

 

 

 

 

דמי כרטיס ישראכרט  נספח ד'1-

יהשנ הגרמד  ונהשרא הגרמד

 ותהער

 וםסכ

 וםשללת

 שידוח

 לאחר

 הנחה

 הנחה םוכס
 שידוח

 וםסכ

 יםשוימש

 שידוח

 להנחה

 וםשלום לתכס

 י לאחרשדוח

 הנחה

 הנחה םוכס
 שידוח

 וםסכ

 יםשוימש

 שידוח

 להנחה

ירמח  ותירש

ורטפ (1) (2)  לארשבי שמושיל( טרכארשי סטירכ 17.22 ₪ 8,500.00 ₪ 17.22 ₪
 ד)בלב

 מיד

 יסכרט

ורטפ (1) (2)   MasterCard סיטכר 18.00 ₪ 5,000.00 ₪ 3.44 ₪ 14.56 ₪ 11,000.00 ₪ 18.00 ₪

(1) 
(1) 

₪ 9.37 

₪ 5.83 

 MasterCard סיטכר
 ה:רצק הפוקתל

 םידשחו 4-ל
 דשחול

ורטפ (1) (2)  Gold MasterCard סיטכר 19.90 ₪ 5,000.00 ₪ 3.85 ₪ 16.05 ₪ 12,000.00 ₪ 19.90 ₪

ורטפ (1) (2)  סיטכר 19.90 ₪ 5,000.00 ₪ 3.98 ₪ 15.92 ₪ 11,000.00 ₪ 19.90 ₪
MasterCard Business 

MasterCard Corporate 

ורטפ (1) (2)  יסכרט 21.90 ₪ 5,000.00 ₪ 4.38 ₪ 17.52 ₪ 12,000.00 ₪ 21.90 ₪

Gold MasterCard Corporate 

Gold MasterCard Business 

ורטפ (1) (2)  סיטכר 24.00 ₪ 5,000.00 ₪ 4.80 ₪ 19.20 ₪ 13,000.00 ₪ 24.00 ₪
MasterCard Platinum 

 סיטכר $60.00 (1) (3)
MasterCard World Elite 

 יסכרט 19.90 ₪ (1)

Turkish Airlines 

 ירעצ שראכרטי יסטכר 4.15 ₪ (1)

 ISRACASH ט /קרייד טאכררשי סיטכר 8.50 ₪ (1)

 סיטכר 8.50 ₪ (1)
 MasterCard טירקיד

 (1) ₪ 7.00  יםוגסה למכ קולתד סיטכר

 יס LIFE STYLEטכר 28.36 ₪ (4)

לפי סוג  הכרטיס  (לרבות עבור  כרטיסי  מוע דון) עבור התקופה שבין מועד  החיוב  הקודם  למועד שלפניו, דמי הכרטיס ייגבו  מידי חודש  בחודשו (1) 
למעט : כרטיסי  MASTERCARD DIRECT, דירקט/ISRACASH, אשר יחויבו מידי  חודש בחודשו  בגין אותו  חודש. 

לכל כרטיס יקבעו יעדי שימושים  חודשי אשר  בהגיע אליו  תוקנה  הנחה בדמי  הכרטיס. יעד השימושים  החודשי וסכומי  ההנחה  בדמי הכרטיס (2) 
נכון למועד זה  מפורטים  בטבלה  לעיל. 

לישראכרט  בע"מ ו/או  לפועלים אקספרס בע"מ שמורה  הזכות  לבטל את  ההטבה ו/או  לשנות את תנאיה בכל עת ומעת לעת.  * 

לסכום העמלה הנקוב בדולר תבוצע המרה  לפי  השער היציג של  הדולר  לשקל ותחויב  בשקלים, למעט  ללקוח שמוגדר לו  חשבון  בדולר שאז  תחויב (3) 



העמלה בדולר. 
במועדון  בלבד. דמי הכרטיס ייגבו  במועד  וברשתות השותפות בסופר פארם המאפשר  רכישות שהונפק  בעבר כרטיס lifestyle SP הינו  כרטיס (4) 

החיוב  הראשון שלאחר  תום כל שנה מיום  הנפקת  הכרטיס לראשונה. כרטיס אשר  יחויב בסכום הגבוה מ- 2,400 ₪ בשנה מסוימת כאמור, יזכה 
לסוג  הכרטיס.  בהתאם לפטור מדמי כרטיס לאותה שנה. לא כולל מועדון  lifestyle בגינם ייגבו דמי כרטיס

הסבר  לעניין  שיטת  ההמרה  והחיוב  של  עסקות  במטבע  חוץ ושל  משיכת  מטבע  חוץ  בחוץ  לארץ  (אשר ייקראו  להלן: "עסקה ")
הגדרות: 

.Eurocard/MasterCard  ארגון כרטיסי  האשראי הבינלאומי "הארגון  הבינלאומי" - *
"שער ההמרה"  - השער המתפרסם על ידי  בנק ישראל  כשער החליפין היציג של המט"ח, בו  בוצעה  העסקה  לשקל, כפי שידוע: ( א) במועד קליטת  *

המדווחות  ע"י  הארגון הבינלאומי; (ב) במועד ביצוע העסקה - לגבי עסקאות שאינן  מדווחות  ע"י  הארגון  - לגבי  עסקאות המנפיקה אצל העסקה
הבינלאומי. 

כך יומר  ע"י  המנפיקה  על פי נהליו ושעריו של הארגון  הבינלאומי ואחר לדולר העסקה, סכום העסקה יומר שבו בוצעה בהעדר שער יציג למט"ח
הדולר.  על פי השער היציג של לשקלים

חיוב  חשבון  הבנק :
המפורטות בסעיפים ב' - ד'  להלן, יחויב בשקלים חדשים בהתאם  על בחירתו באחת מהאפשרויות חיוב  חשבון  המתנהל  בשקלים  - לקוח אשר לא יודיע א. 

לשער ההמרה .
שבוצעה  באירו  - תחויב  ידי המנפיקה: עסקה במטבע אירו ובקשתו אושרה על שבחר בחיוב חשבון  המתנהל חיוב  חשבון  המתנהל  במטבע  אירו  - לקוח ב. 

בהתאם לשער ההמרה.  במטבע חוץ שונה  מאירו  תחויב  בשקלים בסכום העסקה המקורי באירו, ועסקה שבוצעה
שבוצעה בדולר - תחויב  ידי המנפיקה: עסקה ובקשתו אושרה על בדולר שבחר בחיוב חשבון המתנהל חיוב  חשבון  המתנהל  במטבע  דולר  - לקוח ג. 

לפי  שעריו ונהליו של  הארגון  בסכום  העסקה  המקורי בדולר ועסקה שבוצעה  במטבע  חוץ שונה מדולר  תחויב בדולר לאחר  ביצוע  המרה לדולר,
הבינלאומי. 

ידי המנפיקה, העסקה תחויב  ובקשתו אושרה על שבחר בחיוב חשבון  המתנהל הן  באירו והן בדולר חיוב חשבון  המתנהל הן  באירו והן  בדולר - לקוח ד. 
בהתאם  לאמור  לעיל בסעיפים ב' וג'  לעיל, באירו אן  בוצעה  במקור  באירו ובדולר אם  בוצעה  במט"ח שונה מאירו. 

ספק,  מובהר כי  המנפיקה  רשאית  לפי שיקול  דעתה הבלעדי שלא לאפשר חיוב חשבון  המתנהל במטבע האירו ו/או  במטבע  דולר, מכל  למען הסר ה. 
סיבה שהיא ובכלל זה ביחס  ללקוחות  מסוימים ו/או לכרטיסים  מסוגים שונים. 

תחויבנה בחשבון  באופן שוטף ביום  עסקאות שבוצעו בשקלים ), המדווחות למנפיקה באמצעות הארגון  הבינלאומי  (לרבות מועד החיוב - עסקאות ו. 
העסקאות האחרות בכרטיס, אלא אם נקבע לכרטיס  על אף קיום מועד חיוב לגבי כלל המנפיקה, וזאת אצל העסקאות קליטת העסקים הבא  לאחר

במפורש  הסדר אחר. 
לגבי עסקאות שאינן  מדווחות  ע"י  הארגון הבינלאומי, יחויב הלקוח במועד  החיוב  הקרוב  הקבוע  בכרטיס, אלא אם נקבע  לכרטיס במפורש  הסדר אחר. 

לסכומי  החיוב יתווספו עמלות כמפורט  בתעריפון. ז. 
- מטבע שאינו  דולר או אירו. "מטבע אחר" "דולר"   = דולר ארה"ב.  *

מעודכן  לתאריך: 
02/01/2022 



 

 

 

דמי כרטיס אמריקן אקספרס  נספח ד'2-

מדרגה שניה  אשונהר מדרגה

 ותרעה

 תשלוםל סכום

 חודשי לאחר

 הנחה

סכום
 הנחה

 חודשי

 סכום

 שימושים

 חודשי

 להנחה

 תשלוםל סכום

 חודשי לאחר

 הנחה

סכום
 הנחה

 חודשי

 סכום

 שימושים

 חודשי

 להנחה

מחיר  ותריש

(2) (1) טורפ ₪ 18.24 ₪ 11,000.00 ₪ 14.59 ₪ 3.65 ₪ 5,000.00 ₪ 18.24 ס ירוקספרקס אמריקן אכרטי  דמי

 סכרטי
(2) (1) טורפ ₪ 22.29 ₪ 12,000.00 ₪ 17.83 ₪ 4.46 ₪ 5,000.00 ₪ 22.29  רס זהבאקספ ןיקרמא יסטרכ

(3) (1) - - - - - - $27.14  ס פלטינהספרקס אמריקן אכרטי

(3) (1) - - - - - - $168.87  כרטיס אמריקן אקספרס

CENTURION 

(2) (1) טורפ ₪ 16.20 ₪ 11,000.00 ₪ 12.96 ₪ 3.24 ₪ 2,500.00 ₪ 16.20  כרטיס אמריקן אקספרס קרדיט

(2) (1) טורפ ₪ 15.20 ₪ 10,500.00 ₪ 12.16 ₪ 3.04 ₪ 2,000.00 ₪ 15.20  ס כחולספרקס אמריקן אכרטי

(2) (1) טורפ ₪ 18.24 ₪ 11,000.00 ₪ 14.59 ₪ 3.65 ₪ 5,000.00 ₪ 18.24  Bאקספרס USINESS אמריקן כרטיס

 ירוק

(2) (1) טורפ ₪ 22.29 ₪ 12,000.00 ₪ 17.83 ₪ 4.46 ₪ 5,000.00 ₪ 22.29  Bאקספרס USINESS אמריקן כרטיס

 זהב

(4) - - - - - - ₪ 39.66  ס FlyCardרספס אמריקן אקיכרט

 פרמיום

מועד החיוב הקודם למועד שלפניו. דמי הכרטיס ייגבו מידי חודש בחודשו לפי סוג הכרטיס (לרבות עבור  כרטיסי מועדון) עבור התקופה שבין (1) 
החודשי וסכומי ההנחה בדמי הכרטיס לכל כרטיס יקבעו יעדי שימושים חודשי אשר בהגיע אליו תוקנה  הנחה בדמי הכרטיס. יעד השימושים (2) 

נכון למועד זה מפורטים בטבלה לעיל. 
לסכום העמלה הנקוב בדולר תבוצע המרה לפי השער היציג של הדולר לשקל ותחויב בשקלים, למעט ללקוח שמוגדר לו חשבון בדולר שאז תחויב (3) 

העמלה בדולר. 
כרטיס שני באותו חשבון ייהנה מ- 50% בהנחה. כרטיס שלישי באותו חשבון ייהנה מ- 25% הנחה. (4) 

הסבר לעניין שיטת ההמרה והחיוב של עסקות  במטבע חוץ ושל משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ (אשר ייקראו להלן: "עסקה") 
הגדרות:

."American Express" הארגון  הבינלאומי" - ארגון כרטיסי האשראי הבינלאומי" * 

- השער המתפרסם על ידי בנק ישראל כשער החליפין היציג של המט"ח, בו בוצעה העסקה לשקל, כפי שידוע: (א) במועד קליטת "שער ההמרה"
העסקה אצל המנפיקה - לגבי עסקאות המדווחות ע"י הארגון הבינלאומי; (ב) במועד ביצוע העסקה - לגבי עסקאות שאינן מדווחות ע"י הארגון 

הבינלאומי. 

* 

בהעדר שער יציג למט"ח שבו בוצעה העסקה, סכום העסקה יומר לדולר על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי ואחר כך יומר ע"י המנפיקה 
לשקלים על פי השער היציג של הדולר. 

חיוב חשבון הבנק: 
חיוב חשבון המתנהל בשקלים - לקוח אשר לא יודיע על בחירתו באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיפים ב' - ד' להלן, יחויב בשקלים חדשים בהתא א. 

לשער ההמרה. 
חיוב חשבון המתנהל במטבע אירו - לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל במטבע אירו ובקשתו אושרה על ידי המנפיקה: עסקה שבוצעה באירו - תחויב ב. 

בסכום העסקה המקורי באירו, ועסקה שבוצעה במטבע חוץ שונה מאירו תחויב בשקלים בהתאם לשער ההמרה. 
חיוב חשבון המתנהל במטבע דולר - לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל בדולר ובקשתו אושרה על ידי המנפיקה: עסקה שבוצעה בדולר - תחויב ג. 

בסכום העסקה המקורי בדולר ועסקה שבוצעה במטבע חוץ שונה מדולר תחויב בדולר לאחר ביצוע המרה לדולר, לפי שעריו ונהליו של הארגון 
הבינלאומי. 



חיוב חשבון המתנהל הן  באירו והן  בדולר - לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל הן באירו והן בדולר ובקשתו אושרה על ידי המנפיקה, העסקה תחויב ד. 
בהתאם לאמור לעיל בסעיפים ב' וג' לעיל, באירו אן בוצעה במקור באירו ובדולר אם בוצעה במט"ח שונה מאירו. 

למען הסר ספק, מובהר כי המנפיקה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לאפשר חיוב חשבון המתנהל במטבע האירו ו/או במטבע דולר, מכל ה. 
סיבה  שהיא ובכלל זה ביחס ללקוחות מסוימים ו/או לכרטיסים מסוגים שונים.

מועד החיוב - עסקאות המדווחות למנפיקה באמצעות הארגון הבינלאומי (לרבות עסקאות שבוצעו בשקלים), תחויבנה בחשבון באופן שוטף ביום ו. 
העסקים הבא לאחר קליטת העסקאות אצל המנפיקה, וזאת על אף קיום מועד חיוב לגבי כלל העסקאות האחרות בכרטיס, אלא אם נקבע לכרטיס 

במפורש הסדר אחר. 
לגבי עסקאות שאינן מדווחות ע"י הארגון הבינלאומי, יחויב הלקוח במועד החיוב הקרוב הקבוע בכרטיס, אלא  אם נקבע לכרטיס במפורש הסדר אחר.

לסכומי החיוב יתווספו עמלות כמפורט בתעריפון. ז. 
"דולר" = דולר ארה"ב.  "מטבע אחר"= מטבע שאינו דולר או אירו. * 

מעודכן לתאריך: 
1.6.2021 



  

  

  

 

 

  

 

     

    

      

    

  

    

     

  

    

 

 

 

כרטיס כ.א.ל  דמי נספח ד' 3-

 רותעה

 שלוםלת םכוס

 לאחר ישדוח

 נחהה

 נחהה םוכס

 שידוח

 םיושמיש םוכס

נחההל ישודח ירמח  רותיש

ריצע דביט הויז 9.50 ₪  יזהו

 מיאובינל טדבי הזוי 9.50 ₪

 ריצע הזוי 13.00 ₪

 סיקביי הויז 18.00 ₪

 מימקו הזוי 18.00 ₪

 מיאובינל הויז 18.00 ₪

 סקיע הויז 20.00 ₪ 2,500.00 ₪ 4.00 ₪ 16.00 ₪

 הבז הזוי 28.00 ₪ 2,500.00 ₪ 8.40 ₪ 19.60 ₪

 סקיע בהז הויז 36.00 ₪ 2,500.00 ₪ 10.80 ₪ 25.20 ₪

 פלטיניום הויז 45.00 ₪ 5,000.00 ₪ 22.50 ₪ 22.50 ₪

מימקו סרדיינ 18.00 ₪  סרדיינ

 מיאובינל סרנדיי 18.00 ₪ 5,000.00 ₪ 3.00 ₪ 15.00 ₪

 נסזיב נרסייד 20.00 ₪ 5,000.00 ₪ 3.00 ₪ 17.00 ₪

 הבז סרדיינ סגלוב 28.00 ₪

₪ 21.00  פלטיניום סרנדיי 42.00 ₪ 5,000.00 ₪ 21.00 ₪

₪ 17.90  FlyCard זהנורב 

 קארדטרנרס מסייד

₪ 34.90 FlyCard מיוםריפ 

 קארדטרנרס מסייד

 ך:ריאתל כןדועמ

02/01/2022 



  

 

     

     

    

 

 

 י קארדומיס לאטכר ינספח ד'4 - דמ

 רותעה

 שלוםלת םכוס

 לאחר ישדוח

 נחהה

 נחהה םוכס

 שידוח

 םיושמיש םוכס

 נחההל ישודח

ירמח  רותיש

 יזהו FIRST הזוי 60.00 ₪

 פלטינום הזוי 24.00 ₪ 5,000.00 ₪ 4.80 ₪ 19.20 ₪

 זהב סקיע הויז 21.90 ₪ 5,000.00 ₪ 3.98 ₪ 17.92 ₪

 הבז הזוי 19.90 ₪ 5,000.00 ₪ 3.98 ₪ 15.92 ₪

 מיאובינל הויז 18.00 ₪

 ך:ריאתל כןדועמ

02/01/2022 



  

  

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

  

    

     

 

   

  

     

   

  

    

       

     

   

      

   

 

  

 

 

 

 

 

   

    

    

   

    

  

 

  

  

  

      

 
  

 

ישירים  בערוצים לפעולות הטבות - ה' נספח

 ידקפ ריחמ
 צים ישיריםערו פיל חירמ

 ותרישה םש
חירמ  וץרע

 ₪ 6.80 ₪ 1.76 ותרידת שמע  מןמזו תדפקה

 ₪ 6.80 ₪ 1.76 פוןסכ  מןמזו תכמשי

 ₪ 6.80 ₪ 1.76 ותרידת שמע  ת שיקדפקה

 ₪ 6.80 ₪ 1.76  רללוסה תרושי

 ₪ 6.80 ₪ 1.76 טנרטניאה תרושי  ן אחרובדה לחשקפהעברה/ה

ורטפ 6.80 ₪  טנרטניאה תרושי  לום שוברתש

 ₪ 6.80 ₪ 1.76

 שדוחב תייעבשה תהילשאמה להח

ותרידת שמע  לקוח תלבקש פיסדת תפקה ומסירה

ורטפ 6.80 ₪   טנרטניאה תרושי

קישל 0.36 ₪  קישל 0.27 ₪  טנרטניאה תרושי  )לגי(ר ס שיקיםנקפ

קישל 0.36 ₪  קישל 0.27 ₪  בשוחממ וקדמ

קישל 0.36 ₪  קישל 0.288 ₪  שאוימ דקמו

קישל 0.36 ₪  קישל 0.288 ₪  ה- PC תוירש

קישל 0.36 ₪  קישל 0.27 ₪  ותרידת שמע
קישל 1.00 ₪  קישל 0.90 ₪  טנרטניאה תרושי  תקע+ ה דחת מחשב מיוספדפנקס שיקים בה

קישל 1.15 ₪  קישל 1.035 ₪  טנרטניאה תרושי  תקיםעה + 2 דחמיו חשבמ תספדהב ס שיקיםנקפ

כויזי לכל 19.00 ₪ יוכיז לכל 2.00 ₪  טנרטניאה תרושי  )תכורומש לוםתש( המה ברשיעברה

קילש 12.00 ₪  קילש 11.40 ₪  ותרידת שמע  חויד ת שיקדפקה

₪ ודד: 17.00ק ביל שויטב ₪ ודד: 15.30ק ביל שויטב טנרטניאה תרושי  ל שיקוביט

₪ ה: 51.00רדלס ירבימ  ₪ ה: 45.90רדלס ירבימ

₪ עד 10.56 ₪ עד 9.50 טנרטניאה תרושי  חשבון חיובל האהרש לוביט

טנרטניאה תרושי 17.10 ₪  57.00 ₪  תועברההו כוייםהזי תכערמב העברה

 ליון ₪מי ל 1עמ-(RTGS) תמא מןבז

 ₪ 6.80 ₪ 6.12 טנרטניאה תרושי  תמא מןת בזעברוההו כוייםהזי תכערמב העברה

 ליון ₪מי ד 1ע

ףסונ ףל דכל + 0.50 ₪ השקבל 30 ₪ שהבקל 24 ₪ טנרטניאה תרושי  גראמצויים במה מיםכמסמ לה שספדה או הפקה

 יםינזמ ינםוח - אקל תקשלב

טנרטניאה תרושי 5.44 ₪ 6.80 ₪  האלווה לש דשיחוה עוןפירה דעומב נוייםשי

 תואקנבה חוק פיל דיורל

טנרטניאה תרושי 304.00 ₪ 320.00 ₪  תשלבק תוערבה אינתב או האלווה כםסהנויים בשי

 )התנכשמ תאלווהב מיםלותש חלו נוי(שי ערב או חלקו

0.64% 0.52% טנרטניאה תרושי  לתה בסערך בבור תניירו לדיון שפו הכירמ ה,ניק

 זיםות מעו"ף וחציופוא ת,אמנות נולמעט קרנאביב (

 )"ףעומב דייםתיע

 חוב תוגראו תניומ

₪ י 50.00רעזמ  ₪ י 45.00רעזמ

₪ י 10,750.00ברימ  ₪ י 9,675.00ברימ

0.11% 0.10% טנרטניאה תרושי  לתה בסערך בבור תניירו לדיון שפו הכירמ ה,ניק

 זיםות מעו"ף וחציופוא ת,אמנות נולמעט קרנאביב (

 )ף"ועמדיים בתיע

 דעמו צרק הלוומי

₪ י 19.00רעזמ  ₪ י 17.10רעזמ

₪ י 7,500.00ברימ  ₪ י 6,750.00ברימ

4.00% 3.25% טנרטניאה תרושי  "ףעומ תציופוא לש התיבכה ורכימ ה,ניק

היצפואל ₪ י 13.00רעזמ  היצפואל ₪ י 11.70רעזמ

היצפואל ₪ י 450.00ברימ  היצפואל ₪ י 405.00ברימ

0.30% 0.27% טנרטניאה תרושי  "ףעומב דייםתיע חוזים לש התיבכה ורכימ ה,ניק

הזוחל ₪ י 24.00רעזמ  הזוחל ₪ י 21.60רעזמ

0.89% 0.30% טנרטניאה תרושי - ץארל ץוחב ערך תניירו לדיון שפיה ורכימ ה,ניק

י 75.00 $רעזמ תונמאנ תנוחוב וקר תוגרא ת,ניומ  י 25.00 $רעזמ

י 7,500.00 $ברימ  י 6,750.00 $ברימ

4.50% 4.05% טנרטניאה תרושי - ץארל ץוחב ערך תניירו לדיון שפיה ורכימ ה,ניק

היצפואל י 22.00 $רעזמ ל"חו תסוגזרים בורנ תציופוא  היצפואל י 19.80 $רעזמ

היצפואל י 450.00 $ברימ  היצפואל י 405.00 $ברימ

טנרטניאה תרושי 4.65 ₪ 5.00 ₪  סינניפ גוףב חלקו תואו חשבוןל ערך תניירו תעברה



 
  

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

    

  

      

     

     

    

  

 ידקפ ריחמ
 צים ישיריםערו פיל חירמ
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 חרא

0.45% 0.418% טנרטניאה תרושי  חרא חולק חשבוןל ערך תניירו תעברה

₪ י 35רעזמ  ₪ י 32.55רעזמ

₪ י 1,350ברימ  ₪ י 1,255.50ברימ

0.05% 0.045% טנרטניאה תרושי  הקפנהב ערך תניירו לה שנמזהב לפוטי

 23.40 ₪ 26.00 ₪ ת הערךואר ניירש

0.19% 0.133% טנרטניאה תרושי  למטבע לש"ח/מש"ח פין - ממטבעליח

י 6.00 $רעזמ )עדוד/ייחאד/חיא/ציטוט ער(בש  י 5.40 $רעזמ

י 2,500 $ברימ  י 2,250.00 $ברימ

עד 50 $: 3.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 2.85 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.19% 0.1425%  שאוימ דקמו

י 6.00 $רעזמ  י 5.40 $רעזמ

י 2,500.00 $ברימ  י 2,250.00 $ברימ

עד 50 $: 3.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 2.85 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.19% 0.1425% -PCה תרושי

י 6.00 $רעזמ  י 5.40 $רעזמ

י 2,500.00 $ברימ  י 2,250.00 $ברימ

עד 50 $: 3.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 2.85 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.38% 0.266% טנרטניאה תרושי  למטבע פין - ממטבעליח

י 12.00 $רעזמ )עדוד/ייחאד/חיא/ציטוט ער(בש  י 10.80 $רעזמ

י 5,000.00 $ברימ  י 4,500.00 $ברימ

עד 50 $: 6.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 5.70 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.38% 0.285%  שאוימ דקמו

י 12.00 $רעזמ  י 10.80 $רעזמ

י 5,000.00 $ברימ  י 4,500.00 $ברימ

עד 50 $: 6.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 5.70 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.38% 0.285% -PCה תרושי

י 12.00 $רעזמ  י 10.80 $רעזמ

י 5,000.00 $ברימ  י 4,500.00 $ברימ

עד 50 $: 6.00 $ וםכה בסירכמה/שיכר  עד 50 $: 5.70 $ וםכה בסירכמה/שיכר

0.19% 0.176% טנרטניאה תרושי  רץלא ץוחל וץח עבטמ תרבעה

י 23.00 $רעזמ  י 21.39 $רעזמ

י 165.00 $ברימ  י 153.45 $ברימ

עד 200 $:8.00 $ הרבעה  עד 200 $: 7.44 $ הרבעה

$ 10.00 $ 9.30 טנרטניאה תרושי  לקוח תווא לחשבון ץראב ץת מטבע חורהעב

0.125% 0.116% טנרטניאה תרושי  תראח ץ העברהארץ בות מטבע חהעבר

י 10.00 $רעזמ  י 9.30 $רעזמ

י 58.50 $ברימ  י 54.40 $ברימ

1.50% 1.35% טנרטניאה תרושי  דוקומנטרי איראש תתיחפ א -יבו

י 120.00 $רעזמ דשיםד 3 חופה עתקול  י 108.00 $רעזמ

0.80% 0.72% טנרטניאה תרושי  נטיםמודוק דיוןפ- אויב

י 60.00 $רעזמ  י 54.00 $רעזמ

0.50% 0.45% טנרטניאה תרושי  לותקבהנטים שמודוק( חתופ חשבון לוםתש- איבו

י 30.00 $רעזמ וח)קת מהלויריש  י 27.00 $רעזמ

פיןליח תלמעל ההז פיןליח תלמעל ההז טנרטניאה תרושי  ח,"טמ/ח"מט"י ומטח/"טמ דרפורוופוט וס

פיןליח תלמעל ההז ירהסעם מ פיןליח תלמעל ההז  שאוימ דקמו

פיןליח תלמעל ההז פיןליח תלמעל ההז -PCה תרושי

0.10% 0.07% טנרטניאה תרושי  )םפרשיה תואקסע( "ימטח/"טמ דרפורוו

י 50.00 $רעזמ  י 45.00 $רעזמ

י 250.00 $ברימ  י 225.00 $ברימ

0.10% 0.07% טנרטניאה תרושי  ח"מטת בציופוא לש התיבכה ורכימ ה,ניק

י 50.00 $רעזמ  י 45.00 $רעזמ

י 250.00 $ברימ  י 225.00 $ברימ
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