תעריפון העמלות המלא
לעסקים גדולים
התעריפון מעודכן לתאריך 01/2/2019 :

פרק : 1

חשבונות עו"ש  פעולות ושירותים נוספים

פרק : 2

שירותים ממוחשבים ,מידע ואישורים

פרק : 3

אשראים ,ערבויות ובטחונות

פרק : 4

ניירותערך

פרק : 5

מטבעחוץ ופעילות מול חו"ל

פרק : 6

כרטיסי חיוב

פרק : 7

סחר חוץ

פרק : 8

עסקות ספוט ,עתידיות ,אופציות מטבע ,מתכות יקרות וכד'

פרק : 9

שירותים מיוחדים

פרק  : 11הוצאות צד שלישי

l
l

פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק.
תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.
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1.3

דמי ניהול בחשבונות עסקיים

1.7

1.4

משיכת מזומנים

1.8

ביטול שיק /חיוב בודד /הרשאה /הוראת קבע /פעולה עתידית

1.5

העברות /הפקדות )כולל העברות עתידיות /העברות בהוראת
קבע(

1.9

שרותים נוספים

1.12

נספח ב'שיקים מסחריים ומיוחדים

1.6

פנקסי שיקים

1.3

דמי ניהול בחשבונות עסקיים

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

1.3

דמי ניהול בחשבונות עסקיים

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

סעיף : 1.3
פטור :חשבון תמורה שנפתח ע "י
הלקוח אך ורק לצורך פרעון הלוואה או
העברה לחסכון ,לפקדון ,לקופתגמל
וכו' ומנוהל רק למטרה זו )בכפוף
להוראות בנק ישראל(.

1.3.1

עמלת רישום פעולה )עמלה זו 1.65
נגבית בנוסף לעמלות ספציפיות לפעולה
על השירותים השונים(

₪

סוף
חודש

1.3.2

דמי ניהול חשבון לתאגיד שאינו 220.00
לרבעון
עסק קטן

₪

מראש

1.4

סעיף : 1.3.1
. 1פטור :
חיוב /זיכוי :ריבית ,עמלות ,פעולה
נוספת עקב פיצול פעולה ביוזמת הבנק
ורישומה למספר מרכיבים ,פעולה
ביוזמת הבנק )למעט מכח החקיקה(.
ה "ק לקופ "ג וחסכון ,שנפתחו עד
.30.6.97
. 2חודש מוגדר ,לצורך חישוב מספר
הפעולות :יום עסקים אחרון בחודש
קודם עד יום עסקים אחרון פחות אחד,
בחודש נוכחי.

משיכת מזומנים

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

1.4

משיכת מזומנים

1.4.1

משיכת מזומנים ע "י בעל
החשבון בטופס הבנק

1.5

הערות /מידע נוסף

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
סעיף : 1.4
משיכת מזומנים מעל  10,000ש "ח
בכל דרך )כולל באמצעות שיק( ,חייבת
בעמלה לפי סעיף 1.9.3.7

₪

5.50
למשיכה

העברות /הפקדות )כולל העברות עתידיות /העברות בהוראת קבע(

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

עמוד  2מתוך 48

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
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1.5

העברות /הפקדות )כולל
העברות עתידיות /העברות
בהוראת קבע(

סעיף : 1.5
 .1פטור  העברה /הפקדה המתבצעת
בבנק ע "י לקוח הבנק )או שליחו(
לחשבונו.
 .2בהפקדת שטרי כסף מעל 10,000
ש "ח יש לפעול עפ "י סעיף 1.9.3.7
להלן.
 .3בגין שירות "העברה ישירה" של
חברת לאומיקארד תיגבה עמלה בסך
 5ש "ח ,עלידי חברת לאומיקארד.

1.5.1

העברה /הפקדה לחשבון לקוח
אחר בבנק )לרבות השלשות(

9.00
להעברה/
הפקדה

₪

סעיף : 1.5.1
. 1הטבה 73% :בעת ביצוע פעולות
העברה בערוצים הישירים )תעריף
בערוץ הישיר  2.43ש "ח(
. 2העמלה נגבת גם על הפקדת
שיקים לחשבון לקוח אחר העברת
פיקדון במט "י לחשבון לקוח אחר .
הפקדת מזומנים עד  10,000ש "ח
לחשבון לקוח אחר.

1.5.2

העברה /הפקדה לחשבון בבנק 45.00
להעברה/
אחר
הפקדה

₪

סעיף : 1.5.2
הטבה 94% :בעת ביצוע פעולת
העברה בערוצים הישירים )תעריף
בערוץ הישיר  2.70ש "ח(

 1.5.2.1העברה לבנק אחר  תוך יומית 54.00
להעברה

₪

1.5.3

17.30
לזיכוי

₪

סעיף : 1.5.3
הטבה 90% :בעת ביצוע פעולות
בערוצים ישירים )תעריף בערוץ ישיר
 1.73ש "ח(.

17.30
 1.5.3.1העברות ברשימות לזכות
חשבונות בבנקים אחרים  תוך לזיכוי
יומית

₪

סעיף : 1.5.3.1
הטבה 30% :על ביצוע פעולות
ב "גישה ישירה""/גלישה ישירה"

1.5.4

העברות ברשימה לרבות
משכורת

בביצוע

סעיף : 1.5.2.1
הטבה  30%על ביצוע פעולות
ב "גלישה ישירה" וב "גישה ישירה".

העברות בהוראות קבע

 1.5.4.1העברה בהוראת קבע
בבנק /לבנק אחר

4.20
להעברה

25.20
להוראה

 1.5.4.2הוראות קבע לקיזוז יומי )חשבון 230.00
לרבעון
מרכז(  לכל חשבון משנה

1.6

₪

₪

פנקסי שיקים
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סעיף : 1.5.4.1
 .1עד  6העברות בהוראה אחת,
הגבייה מראש .פטור בהעברות
בהוראת קבע
בבנק :לחסכון ,לקופ "ג ,לקרנות
נאמנות ,לפרעון חוב לבנק /לחברות
בנות ,לקרנות פנסיה וקרנות
השתלמות.
 .2בביטול הוראת קבע לפני תום 6
תשלומים  תגבה ההשלמה לעמלת
המינימום ,וכן עמלה על ביטול
ההוראה עפ "י סעיף 1.8.2
סוף
רבעון

התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק   1חשבונות עו"ש  פעולות ושירותים נוספים

מספר
הסעיף
1.6.1

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

אישיים ומסחריים

 1.6.1.1אישי רגיל )תעריף לשיק( )פ(

0.36
לשיק

₪

בהספקה
לבנק

סעיף : 1.6.1.1
. 1שיק רגיל עם העתק   0.64ש "ח
לשיק .
. 2הטבה 20% :על הזמנת שיקים
רגילים בשירות עצמי ולאומי .CALL

 1.6.1.5מסחריים

ראה נספח

₪

בהספקה
לבנק

תעריפי שיקים מסחריים
ומיוחדים :ראה נספח ב' לפרק 1

טיפול בשיק דחוי .שירות זה
כולל :

1.6.2

  1.6.2.1הפקדת שיק דחוי )לגביה. ,
ביטחון ,ניכיון(

₪

12.00
לשיק

  1.6.2.2שינוי מועד להצגת שיק דחוי17.00 ,
לפעולה
 .החזרת שיק דחוי למפקיד
טרם  .פירעונו.

₪

 1.6.2.3הפקדת שיק דחוי בבית העסק 7.50
לשיק
באמצעות "מייקר"

₪

כמפורט
בהערה

סעיף : 1.6.2.1
. 1העמלה תיגבה עד  7ימי עסקים
ממועד ההפקדה.
. 2הפקדת שיקים דחויים בעמדות
דיגיטל 9.6ש "ח לשיק.
סעיף : 1.6.2.2
בביצוע פעולת החזרת שיק דחוי
למפקיד טרם פירעונו באינטרנט
תיגבה עמלה בסך  15.3ש "ח לשיק.

כמפורט
בהערה

סעיף : 1.6.2.3
העמלה תיגבה עד  7ימי עסקים
ממועד ההפקדה.

1.7
מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

1.7

החזרות :שיקים ,חיובים עפ "י
הרשאה ,שטרות ,העברות
עתידיות.

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
סעיף : 1.7
כאשר השיק /השטר שהוחזר נשלח
בדואר רשום תגבנה בנוסף גם הוצ'
דואר רשום באמצעות ס "פ .36

1.7.1

החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי
מספיק )ומהסיבות מוגבל,
מעוקל ,צו משפטי(

65.00
לפעולה

₪

סעיף : 1.7.1
החזרת חיוב בגובה של עד  100ש "ח
פטור מעמלה.

1.7.2

חיוב מפקיד /מושך /מוטב בגין
החזרות מסיבה אחרת

22.00
לפעולה

₪

סעיף : 1.7.2
. 1פטור :החזרת חיוב על פי הרשאה
שהוצג לאחר שההרשאה בוטלה ע "י
הלקוח .
. 2פטור :החזרת שיק למפקיד מסיבה
של חוסר היסב.

1.7.3

38.00
חיוב מוטב בגין הצגה חוזרת
של חיוב עפ "י הרשאה שבוטלה לחיוב
בהוראת הלקוח /הוצא מההסדר

1.8

₪

ביטול שיק /חיוב בודד /הרשאה /הוראת קבע /פעולה עתידית
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מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

1.8.1

הוראת ביטול /הפשרת ביטול
לחיוב בודד :שיק ,הרשאה,
פעולה עתידית והוראת קבע.

19.80
לפעולה

1.8.2

הוראת ביטול הרשאה /הוראת
קבע לחיוב חשבון

5.00
לפעולה

1.9

מטבע
*

79.20
לסדרת
שיקים

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

₪

סעיף : 1.8.1
. 1סדרת
שיקים 4 :שיקים ומעלה שמספריהם
עוקבים .
. 2הטבה 20% :על ביטול שיק ב "גישה
ישירה" ו "גלישה ישירה".
. 3פטור :חיוב בודד באמצעות הוראת
קבע לקופ "ג ,קרנות פנסיה וקרנות
השתלמות.

₪

סעיף : 1.8.2
. 1עמלה על ביטול הוראת קבע תגבה
במועד בו היה אמור להתבצע החיוב
של הוראת קבע.
. 2בביטול הוראת קבע לפני תום 6
תשלומיםתגבה בנוסף השלמה
לעמלת המינימום ,עפ "י סעיף 1.5.4.1
.
. 3פטור :ביטול הוראת קבע לקופ "ג,
קרנות פנסיה וקרנות השתלמות.

שרותים נוספים

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

1.9.1

תשלום שובר

5.50
לשובר

₪

סעיף : 1.9.1
. 1במקרה של תשלום שובר כנגד
מזומנים מעל  10,000ש "ח  תגבה
גם עמלה על הטיפול במזומנים עפ "י
סעיף . 1.9.3.7
. 2פטור" :מידע לאומי" "גישה ישירה"
"גלישה ישירה"

1.9.2

מכירת שיק בנקאי

13.80
לשיק

₪

סעיף : 1.9.2
במקרה של מכירת שיק בנקאי כנגד
הפקדת מזומנים מעל  10,000ש "ח 
תגבה גם עמלה על הטיפול במזומנים
עפ "י סעיף .1.9.3.7

1.9.3

טיפול במזומנים )הפקדה,
משיכה ,פריטה ,החלפה(

 1.9.3.1טיפול במצלצלין לכל 100
מטבעות

₪

2.40

עמוד  5מתוך 48

סעיף : 1.9.3.1
 .1פטור מעמלה  לכמות נמוכה מ
 100מטבעות.
 .2העמלה תיגבה בגין טיפול במצלצלין
לכל  100מטבעות ,ביום עסקים אחד,
אף בפיצול למספר עסקאות ו /או
לסניפים שונים.
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 1.9.3.7טיפול במזומנים מעל 0.220% 10,000
ש "ח )הפקדה ,משיכה ,פריטה משווי
העסקה
והחלפת כספים שיצאו
מהמחזור( !

סעיף : 1.9.3.7
. 1העמלה תיגבה בגין משיכת מזומנים
מעל  10,000ש "ח בכל צורה ,כולל
באמצעות שיק.
. 2העמלה תיגבה בגין טיפול במזומנים
מעל  10,000ש "ח בשיעור משווי
העסקה ,ביום עסקים אחד ,אף בפיצול
למספר עסקאות ,ו /או לסניפים שונים.
. 3החלפה בבנק ישראל פטורה
מעמלה

₪

* עמלה הנגבית במטבע שונה מהמטבע שבו היא נקובה בתעריפון ,מחושבת לפי השער היציג של המטבע הרלוונטי
** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
*** הוצאות דואר ,בסעיפים הרלוונטיים ,יש לגבות בנפרד עפ "י פרק  11לתעריפון

1.12

נספח ב'שיקים מסחריים ומיוחדים

המחירון מעודכן לתאריך 01/2/2019 :

נספח ב'  שיקים מסחריים ומיוחדים
פנקסי שיקים במט"ח

פנקסי שיקים במט"י
באספקה רגילה

באספקה מהירה
 4פנקסי שיקים
אישיים

 4פנקסי שיקים
אישיים עם העתק

 5פנקסי שיקים
מסחריים  אופסט

 10פנקסי שיקים
מסחריים  אופסט

שיק מתנה  פנקס
של  10שיקים

פנקס שיקים
רגיל

פנקס שיקים
עם העתק

 56.00ש "ח

 96.00ש "ח

 278.00ש "ח

 522.00ש "ח

 19.40ש "ח

 40.00ש "ח

 50.00ש "ח

שיקים מסחריים
מחיר לשיק )בש "ח(
שיקים רגילים
אופסט  דוגמאות 161
כמות שיקים

נייר כימי

נייר רגיל
מקור

מקור 1+

מקור 2+

מקור 3+

250

1.43

1.76

2.09

2.42

500

1.16

1.49

1.82

2.15

750

0.99

1.21

1.43

1.65

1000

0.84

1.06

1.28

1.50

2000

0.75

0.97

1.19

1.41

3000

0.72

0.94

1.16

1.38

תוספות מיוחדות

מסחריים רציפים
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תבנית ב' על תבנית ג' על
נייר רציף
נייר רציף

תבנית ד' על נייר בדיד *
צבע נוסף

מקור

מקור

מקור

מקור 1 +

מקור 2 +

1.42

1.74

1.14

1.35

1.44

148.00

* מהשיק ה 1001תחול הטבה בשיעור . 50%

עמוד  7מתוך 48

הדפסה
נוספת בגב חירור לתיוק פרפורציה הכנה גרפית
השיק
98.00

37.00

80.00

124.00

התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק  - 2שירותים ממוחשבים ,מידע ואישורים

2.1

מידע ממוחשב

2.3

שחזור מידע

2.2

שרותים בנקאיים בתקשורת

2.5

אישורים המלצות ומידע עסקי

2.6

סוויפט

2.1

מידע ממוחשב
גובה העמלה

מספר
הסעיף

תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

שאילתא סטנדרטית בשרות
עצמי ב "מידע לאומי" ובמכשיר
"כספומט"

2.1.1

הערות /מידע נוסף
סעיף : 2.1.1
פטור:
 .1שאילתה בכספומט" -בירור יתרה".
 .2שאילתות ב "גישה ישירה" וב "גלישה
ישירה".

 2.1.1.1דף חשבון עו "ש במט "י  -מעל 1.65 6
לשאילתא
בחודש

₪

סוף
חודש

סעיף : 2.1.1.1
מדובר בשאילתת דף חשבון נוכחי
)שוטף( .לקוחות המקבלים הביתה דף
חשבון בכל מקרה ,גם אם שלפו אותו
ב "מידע לאומי" יחויבו בעמלה החל
מהשאילתא הראשונה בחודש.

 2.1.1.2יתר השאילתות ,כולל שאילתות 2.30
לשאילתא
אחרות לגבי חשבונות עו "ש

₪

סוף
חודש

סעיף : 2.1.3-2.1.1.2
. 1פטור :שאילתא  1בחודש בנושא
"ריכוז יתרות".
. 2שאילתא בנושא "עסקות אשראי ",
תהיה ברמת כרטיס.

2.1.3

שאילתא המודפסת באמצעות
מסוף פקיד

5.50
לשאילתא

₪

סוף
חודש

סעיף : 2.1.3
. 1פטור :ברור-יתרה בלבד
. 2חודש מוגדר ,לצרכי חישוב מספר
הפעולות :יום עסקים אחרון בחודש
קודם עד יום עסקים אחרון פחות אחד,
בחודש נוכחי.
. 3בעת משלוח שאילתא בפקס עפ "י
בקשת לקוח ,תיגבה בנוסף גם עמלת
הפקס עפ "י סעיף . 2.2.1.5

2.1.4

הפקת מדיה מגנטית - :הפקת
מדיה מגנטית חדשה  -תנועות
תשלום שוטף חודשי  -שוברי
תשלום :הפקת קלטת  -דיסקט
תנועות חודשי

140.00

₪

2.1.5

הפקת דף חשבון במט "י
בתדירות מיוחדת לבקשת לקוח

 2.1.5.1דף יומי

70.00
לחודש

₪

סוף
חודש

 2.1.5.2בתדירות אחרת

6.00
לדף

₪

בביצוע

2.2

שרותים בנקאיים בתקשורת

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

עמוד  8מתוך 48

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק  - 2שירותים ממוחשבים ,מידע ואישורים

2.2.1

לאומי /פקס /סלולרי  -שירותים
באמצעות הטלפון ,פקס וקבלת
מידע בבנקאות סלולרית

 2.2.1.2שירות לאומי פקס  -תדפיס

2.50
לשאילתא

₪

סוף
חודש

 2.2.1.3לאומי בזמן-חבילה משולבת

10.00
לחודש

₪

סוף
חודש

 2.2.1.4לאומי בזמן  -חבילת בסיס

פטור
מעמלה

₪
₪

 2.2.1.5שיגור פקסימיליה בארץ /לחו "ל 9.20
לדף

סעיף : 2.2.1.3
 שירות ניתן לגבי כל החשבונותוהפיקדונות הקשורים למספרי הלקוח
שנבחרו - .ללא הגבלה במספר
המסרונים - .השירות ללקוחות עסקיים
אינו כולל התכתבות עם בנקאי ב-
 SMSוהזמנת שיחה ב-
.WHATSAPP

סעיף : 2.2.1.5
בעת משלוח שאילתא בפקס עפ "י
בקשת לקוח המתבצעת באמצעות
מסוף פקיד ,העמלה תיגבה בנוסף
לעמלת השאילתא עפ "י סעיף .2.1.3

2.2.3

350.00
גישה ישירה למחשב הבנק
באמצעות מחשב לקוח  -ללקוח לחודש
עסקי

₪

2.2.4

דפי חשבון אלקטרוניים

200.00
לחודש

₪

2.2.5

קבלת מידע בE.D.I -

15.00
לחודש

₪

סוף
חודש

2.2.6

העברת קובץ מידע
ללקוח /מלקוח

70.00
לחודש

₪

בתחילת
חודש
הבא

2.2.7

"שיק פלוס" ) O/Lפוזיטיב פיי( 133.00
לחודש

₪

מידי
חודש

לקוח המחובר לשירות "שיק פלוס"
בנוסף לשירות "שיק אאוט " ,ישלם על
שירות "שיק פלוס" בלבד .לקוחות
חדשים המצטרפים לשירות -מתן
פטור מעמלה למשך  3חודשים.

2.2.8

הצטרפות לשירות "ריכוז מידע 1,500.00
)יתרות ותנועות("

₪

סוף
חודש

תשלום חד-פעמי-התשלום ייגבה 3
חודשים לאחר מועד ההצטרפות,
מלקוחות אשר ימשיכו לקבל את
השירות.

 - 2.2.8.1ריכוז מידע על חשבונות
עו "ש  .מט "י /מט "ח בבנק
לאומי

פטור
מעמלה

₪

 - 2.2.8.2ריכוז מידע על חשבונות
עו "ש  .מט "י /מט "ח בבנקים
אחרים
2.2.9

הצטרפות לשירות "תחזית
תזרים מזומנים )"(CFF

 - 2.2.9.1תחזית תזרים מזומנים )
(CFF

2.3

סוף
חודש

1,000.00
לחודש

₪

סוף
חודש

הטבה למצטרפים
חדשים 5 :חודשים ראשונים בחינם.

2,500.00

₪

סוף
חודש

תשלום חד-פעמי

750.00
לחודש

₪

סוף
חודש

הטבה למצטרפים
חדשים :חודשיים ראשונים בחינם.

שחזור מידע

עמוד  9מתוך 48

התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק  - 2שירותים ממוחשבים ,מידע ואישורים

גובה העמלה

מספר
הסעיף

תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

2.3.1

שיחזור דפי חשבון

2.3.2

איתור מסמכים שנשלחו ללקוח 34.20
למסמך
ואיתור שיקים )שיקים  -מעל
שנה(

₪

2.3.3

איתור שיקים בצפיה  -עד שנה 5.50
לשיק
מהצגת השיק

2.3.4

הכנת מידע מיוחד הכרוך
באיסוף נתונים

2.5

₪

17.00
לדף

50.00
לשעת
עבודה

58.00

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**
בהספקה

הערות /מידע נוסף
סעיף : 2.3.1
כולל סולמות ריבית .העמלה כוללת
הוצאות צילום.
סעיף : 2.3.2
. 1העמלה כוללת הוצאות צילום.
. 2איתור מסמכים ממאגר דיינרס15-
ש "ח בתוספת הוצאות.

₪

בהספקה

סעיף : 2.3.3
פטור :על ביצוע פעולות ב "גישה
ישירה " ,וב "גלישה ישירה".

₪

בהספקה

סעיף : 2.3.4
מסירת מידע היסטורי
כגון :ריביות ,שערי חליפין ,ניירות
ערך .העמלה תיגבה גם עבור מכתבים
לא סטנדרטיים.

אישורים המלצות ומידע עסקי

מספר
הסעיף

תיאור העמלה

מועד
גובה העמלה
מטבע
הגביה
*
סכום /שיעור מינימום מקסימום
**

הוצאות
נוספות
***

הערות /מידע נוסף

2.5.1

אשור יתרות

42.00
לחשבון

₪

סעיף : 2.5.1
העמלה עבור אישור יתרות המופק
באמצעות דיסק אופטי נגבת בגין כל
תאריך.

2.5.2

דוחות לבקשת לקוח כגון:
שחזור תנועות לכל תאריך-
בני "ע ובמט "ח ,דו "ח הכנסות
מריבית ודיבידנד ,אישור
בעלות בחשבון /אישור
חתימות ,פירוט ני "ע לתאריך
מסויים לפי בקשת לקוח.

24.00

₪

סעיף : 2.5.2
 .1פטור מעמלה  -במסמך הקשור
לחוזה הבנק /חברת בת.
 .2הפקה ראשונה של דוח חיובים
בריבית לחשבון עובר ושב-פטור

2.5.3

דמי טיפול בהשגת מידע עסקי 150.00
לפנייה
על פירמה בחו "ל

2.6

$

סוויפט

מספר
הסעיף
2.6.1

מראש דואר /טלקס סעיף : 2.5.3
בנוסף ייגבו חיובים המתקבלים מספקי
פקס
מידע

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום
הודעת סוויפט /טלקס

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

$

12.00
להודעה

* עמלה הנגבית במטבע שונה מהמטבע שבו היא נקובה בתעריפון ,מחושבת לפי השער היציג של המטבע הרלוונטי
** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
*** הוצאות דואר ,בסעיפים הרלוונטיים ,יש לגבות בנפרד עפ "י פרק  11לתעריפון
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התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק  - 3אשראים ,ערבויות ובטחונות

3.1

דמי גבייה בגין החזר תקופתי

3.3

טיפול באשראי ובטחונות

3.2

הקצאת אשראי

3.4

ערבויות

3.5

הודעות והתראות

3.1

דמי גבייה בגין החזר תקופתי

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

3.1.1

של הלוואות לרכישת דירת
מגורים )פ(

1.65
לתשלום

₪

3.1.2

של הלוואות אחרות

5.75
לתשלום

₪

3.1.3

עמלת פרעון מוקדם על
הלוואות סטנדרטיות

60.00
לבקשה

₪

3.1.4

דמי טיפול בהלוואות במכרז
בנק לאומי

30.00
לבקשה

₪

3.2

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

סעיף : 3.1.3
לפרעון מוקדם של הלוואה ,ישנן
עלויות פיננסיות נוספות.

הקצאת אשראי

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום
הקצאת אשראי

3.2.1

מטבע
*
₪

0.550%
לרבעון

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**
מראש

הערות /מידע נוסף
סעיף : 3.2.1
. 1הקצאת אשראי מט "ח 0.5%-לרבעון
. 2מועד גביה העמלה בגין התחייבות
להעמדת אשראי שאינו מסגרת עו "ש,
יחול בסוף כל חודש.

3.3

טיפול באשראי ובטחונות

מספר
הסעיף
3.3.1

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור

מינימום

מועד הוצאות
מטבע
הגביה נוספות
*
מקסימום
***
**

דמי טיפול באשראי וערבויות

הערות /מידע נוסף
סעיף : 3.3.1
. 1אשראי
במט "ח :העמלה תגבה במטבע
ההלוואה.
. 2בנוסף יגבו ,לפי הענין ,הוצאות לפי
פרק  11לתעריפון .שעבודים ,מס
בולים וכד'.
. 3בגין טיפול בערבות חוק מכר
תגבה עמלה  50.00ש "ח
. 4פטור :להלוואות אקספרס"
והלוואות "תשלומון".
. 5בהלוואות במסגרת "הקרן לעסקים
קטנים ובינוניים בערבות המדינה"
תיגבה עמלה בסך  150ש "ח.

עמוד  11מתוך 48

התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק  - 3אשראים ,ערבויות ובטחונות

3.3.1.1

עד 7,500

50.00

3.3.1.2

מעל  7,500ש "ח ועד
 100,000ש "ח

1.600%

300.00

3.3.1.3

מעל  100,000ש "ח ועד
 650,000ש "ח

1.500%

1,600.00

₪

3.3.1.4

מעל  650,000ש "ח ועד
 1,000,000ש "ח

1.100%

10,000.00

₪

בביצוע

3.3.1.5

מעל  1,000,000ש "ח ועד
 5,000,000ש "ח

0.350%

11,000.00

₪

בביצוע

3.3.1.6

מעל  5,000,000ש "ח

0.250%

40,000.00 17,500.00

₪

בביצוע

 3.3.1.7נכיון שיקים עד  5,000ש "ח 40.00

₪

בביצוע

₪

בביצוע
בביצוע

₪

 3.3.1.8נכיון שיקים מעל 5,000
ש "ח ועד  100,000ש "ח

125.00

₪

 3.3.1.9נכיון שיקים מעל 100,000
ש "ח

200.00

₪

 3.3.1.10טיפול בהלוואת 0.040% ON-CALL

50.00

300.00

₪

500.00

10,000.00

₪

3.3.2

טיפול במסגרת אשראי

1.250%

3.3.3

מכתבי הסכמה ליצירת
שעבוד לבנק אחר )פ(/מבנק
אחר

150.00

₪

3.3.4

שינוי בהסכם בין בנקים
)פרי -פסו(

75.00

₪

3.3.5

שינוי /החלפה /השלמת
שעבודים  -כולל שיעבוד
שוטף

127.00

₪

עמוד  12מתוך 48

סעיפים: 3.3.1.6-3.3.1.1 -
. 1פטור :בחידוש הלוואות אשר
יתקיימו כל
התנאים - :חידוש באותו סכום או
סכום נמוך יותר ולא יאוחר מ 7 -
ימים ממועד פרעון ההלוואה
המקורית ,ונגבתה עמלה כנ "ל
בהלוואה המקורית - .זמן הפרעון
המקורי של ההלוואה לא יעלה על
שישה חודשים - .התקופה
המכסימלית במסגרתה ניתן פטור
כפי התנאים הנ "ל הינה עד 12
חודשים מיום העמדת ההלואה
המקורית.
. 2בהגדלת סכום ההלואה בעת
חידושה ניגבית עמלה רק על סכום
ההגדלה ,כפי המדרג של סכום
ההגדלה.

סעיפים : 3.3.1.7 - 3.3.1.9
העמלה נגבת אחת ליום עסקים.

בביצוע

סעיף : 3.3.2
. 1בהגדלת סכום מסגרת אשראי,
תוך שמירת תום תוקף המקורי של
מסגרת אשראי ,העמלה תגבה רק
על סכום ההגדלה ,כפי המדרג של
סכום ההגדלה.
. 2מסגרת אשראי במט "ח  -העמלה
תגבה במטבע המסגרת.

התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק  - 3אשראים ,ערבויות ובטחונות

3.3.6

טיפול במכתב החרגה

3.3.7

הסדרי בטחונות

₪

180.00
למכתב

 3.3.7.1עם חברות בנות בארץ

4.000%
לשנה

150.00

 3.3.7.2עם לאומי ליסינג

1.000%
לשנה

136.00

6,764.00

₪

מראש

₪

מראש

בדיקת ערבויות שניתנו
לטובתנו

3.3.9

 3.3.9.1ערבות שנתקבלה מבנק
אחר /מבנק בחו "ל /מחברה
לב .ס .ס .ח /ערבות מדינה,
חידוש ערבות כנ "ל

280.00
לערבות

0.200%

₪

960.00
לערבות

150.00
 3.3.9.2ערבות צד ג' /ערבות
בעלים /ערבות חברה קשורה לערבות
)חיוב מקבל הערבות(

₪

עריכת מסמכים בקשר עם
שמירת בטחונות בין יישויות
משפטיות נפרדות

3.3.10

 3.3.10.1בסניפי הבנק בארץ

2.000%
לשנה

265.00
לעסקה

₪

מראש

 3.3.10.2בחברות בנות בחו "ל

0.250%
לשנה

722.00

$

מראש

3.3.11

רישום שעבוד רכב במשרד 107.00
הרישוי

₪

3.3.12

עמלת הקמת פעילות בניכיון 5,000.00
חייבים /ניכיון חובות לספקים להקמת
פעילות +
200.00
להקמת
כלחייב /ספק

₪

בביצוע

3.3.13

עמלת "ניכיון חייבים""/ניכיון 0.750%
מסך
חובות לספקים"
חבל'חשבוניות

₪

בביצוע

3.4

העמלה על ליסינג ציוד ישן1% -
כפול ) 100%פחות שיעור
ההסתמכות על הציוד לבטחון(.

3,000.00

חבילת חשבוניות-כמות בלתי מוגבלת
של חשבוניות בעלות אותו מועד
ניכיון ,אותו מועד פירעון ,באותו מטבע
ושל אותו חייב /ספק.

ערבויות

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

עמוד  13מתוך 48

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
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3.4

ערבויות

סעיף : 3.4
 .1בתום כל שנה תגבה העמלה
מראש לשנה
נוספת.
 .2החישוב יעשה על יתרה משוערכת
ליום החישוב.
 .3העמלה נגבת לפי חישוב יומי ,על
בסיס  365ימים בשנה כפוף לעמלת
מינימום.
 .4הארכת ערבות  -לפי שיעור העמלה
במועד הכניסה לתוקף של ההארכה.
 .5ערבות במט "ח  + -הוצ' מברקים
 .6למעט ערבויות במט "ח בתחום
סחר-בינלאומי הכפופות לסעיף 7.4
בפרק .7

3.4.1

ערבות מכל סוג-
כספית /פורמלית /ביצוע /בלתי
מסווגת )ללא ערבויות לרוכשי
דירות במסגרת חוק מכר(

5.000%
לשנה

396.00
לערבות

₪

מראש

3.4.2

ערבות של רוכשי דירות
)שטרם נמסרו( במסגרת חוק
מכר

4.000%
לשנה

396.00
לערבות

₪

מראש

3.4.4

תיקון ערבות מכל סוג שהוא

253.00
לערבות

₪

3.4.6

הסבת ערבות לפי חוק המכר
לבנק אחר

183.00
לערבות

₪

3.4.7

עמלה בגין ביצוע עסקות ליסינג
באמצעות חברת לאומי ליסינג

 3.4.7.1ליסינג על רכב פרטי

0.300%
לשנה

9,600.00 150.00

₪

מראש

 3.4.7.2ליסינג על ציוד /משאית

0.600%
לשנה

9,600.00 600.00

₪

מראש

₪

מראש

עמלת ניהול תיקי קבלנים

3.4.8

3.5

סעיף : 3.4.8
התעריף הינו משווי הפרויקט למכירה,
ללא מע "מ.

הודעות והתראות

מספר
הסעיף
3.5.1

1.250%

סעיף : 3.4.1
במקרים בהם נגבית עמלת מינימום,
לא נגבית העמלה על טיפול באשראי
ובטחונות.

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום
 הודעה על פיגור בתשלום .ויתרות חריגות  -מכתב התראה
של עו "ד  -משלוח הודעות
התראה /הגבלה  .במסגרת חוק
שיקים ללא כיסוי

מטבע
*
₪

147.00

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

דמי
דואר

* עמלה הנגבית במטבע שונה מהמטבע שבו היא נקובה בתעריף העמלות זה ,מחושבת לפי השער היציג של המטבע הרלוונטי
** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
*** הוצאות דואר ,בסעיפים הרלוונטיים ,יש לגבות בנפרד עפ "י פרק  11לתעריפון
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4.1

קנייה /מכירה של ניירות ערך

4.5

תשלום ריבית ,דיבידנד ופדיון ני "ע

4.2

דמי ניהול פקדון ניירות ערך

4.6

פעולות נוספות בני "ע

4.3

העברת ניירות ערך

4.7

העברות ניירות ערך בקסטודיאן

4.4

המרה ,מימוש והקצאה

4.1

קנייה /מכירה של ניירות ערך

מספר
הסעיף
4.1.1

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

הנסחרים בבורסת תל-אביב,
כולל הצעת רכש /מכר )כולל
אופציות במחיר מימוש 1 -
ש "ח הנסחרים בשוק מעוף( וכן
"קרנות מחקות"

סעיף : 4.1.1
. 1באופציות מעוף במחיר מימוש 1 -
ש "ח ,תעריף המינימום הינו ליחידת
אופציה ותעריף המקסימום  -מתמורת
העסקה.
. 2קניה /מכירה  -לרבות אירוע מסוג
הצעת רכש.
. 3קניה /מכירה  -לרבות אירוע מסוג
"מיזוג כהצעת רכש".
. 4קניה /מכירה  -לרבות אירוע מסוג
הצעת רכש חליפין.
. 5עסקת מחוץ
לבורסה :ק /מ  0.25%מסכום העסקה
מינימום  27.0ש "ח
. 6עמלת מינימום תיגבה לפי הסכום
הנקוב ב "גישה ישירה" ו "גלישה
ישירה" כפוף למינימום במידרג
הראשון ,עפ "י סעיף .4.1.1.1

 4.1.1.1עד  30,000ש "ח

0.750%

27.00

 4.1.1.2מעל  30,000ש "ח ועד
 50,000ש "ח

0.700%

210.00

₪

 4.1.1.3מעל  50,000ש "ח

0.650%

350.00

₪

4.1.2

30%
מהתשלום

₪

הנסחרים בבורסות חו "ל )כולל
מכשירים פיננסיים נגזרים,
מטילי זהב(.

 4.1.2.1עד $25,000

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

סעיף : 4.1.2
 .1קניה /מכירה  -לרבות במסגרת
הצעת רכש /מכר.
 .2עמלות בלאומי טרייד
ישראל - :ק /מ  0.3%מסכום העסקה
 - $25ק /מ אופציות
 מינימוםבארה "ב  $2לאופציה
 פטור :אי-ביצוע /שינוי /ביטול .3בנוסף יגבו הוצאות נוספות לרבות
הוצאות ברוקר והוצאות צד ג' ניירות
ערך ועוד לפי פרק  11לתעריפון.
 .4העמלה תיגבה גם על החלפה או
גריעה של נייר ערך במסגרת הסדר
בקשר עם ניירות הערך של החברה.
 .5קניה /מכירה-לרבות במסגרת אירוע
מסוג "מיזוג כהצעת רכש".
0.950%

80.00

30%
מהתשלום
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$

ברוקר סעיפים : 4.1.2.1 - 4.1.2.2
קורספ /פטור :קניה /מכירה נייר מסוג
.(COMMERCIAL PAPER( CP
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0.900%

260.00

$

 4.1.2.2מעל $25,000

 4.1.2.4קניה /מכירה של אופציות ניע "ז 5.000%
)(CALL/PUT

7.00
ליחידת
אופציה

$

4.1.3

אופציות מעוף /חוזים עתידיים

 4.1.3.1אופציות מעוף  -כתיבה ,מכירה 5.000%
מתמורת
רכישה של אופציה )למעט
העסקה
אופציה במחיר מימוש 1. -
ש "ח(

30% 20.00
ליחידת אך לא
אופציה פחות מ-
5.00
ליחידת

₪

0.500%
מתמורת
העסקה

15%
מתמורת
העסקה

₪

 4.1.3.2מימוש אופצית מעוף

27.00

0.250%
 4.1.3.3קנייה /מכירה של חוזים
עתידיים מסוגים שונים ,למעט משווי החוזה
חוזים עתידיים על ריבית /אג "ח
שחר
 4.1.3.4קנייה /מכירה של חוזים
עתידיים על ריבית /אג "ח שחר
4.1.4

ברוקר סעיף : 4.1.2.3
קורספ /ק /מ של אג "ח  L.I.Iמעל - $100,000
0.2 %

אופציה סעיף : 4.1.3.1
 .1באופציות במחיר מימוש  1-ש "ח
תגבה עמלה בשעור המקובל
בקניה /מכירה של ני "ע הנסחרים
במסחר הרגיל בבורסת ת "א )סעיף
.(4.1.1
 .2העמלה תחושב עפ "י  %מהעסקה
או סכום ליחידת אופציה ,הגבוה מבין
שניהם.
 .3העמלה תיגבה גם עבור קניה,
מכירה וכתיבה של אופציות כגון
אופציות על אג "ח ממשלתיות.

₪

₪

50.00
לחוזה

סעיף : 4.1.4
. 1תחילת גביית העמלות1.4.2006-
. 2העמלה תיגבה
כאשר :א .לא קיים הסכם עם מנהל
הקרן .ב .לקוח מיועץ לא אישר לבנק
לקבל עמלת הפצה ממנהל הקרן.
. 3העמלה תיגבה רק בגין אחזקות
שנוצרו החל מיום  ,1.4.06למעט לגבי
קרנות נאמנות בניהול פיא ופסגות
שלגביהן תיגבה העמלה גם בגין
אחזקות שנוצרו לפני .1.4.06
. 4העמלה תיגבה אחת לחודש ,בגין
כל יום שבו תוחזק כל יחידה שהיא
בקרן כל שהיא ,בהתאם לשווי
האחזקות שיחושב לפי מחיר הפדיון
של הקרן בכל יום או המחיר הידוע
לאותו יום.
. 5אם היו באחזקת הלקוחות יחידות
בקרנות שנרכשו על ידם לפני 1.4.06
)היום הקובע( ,פדיון היחידות יתבצע
תחילה מתוך יחידות שנרכשו לפני
היום הקובע.

עמלת הפצה מלקוח בהתאם
לתקנות השקעות משותפות
בנאמנות )עמלת הפצה(
התשס "ו2006-

 4.1.4.1עמלת הפצה מלקוח "קרן מסוג 0.200%
"1

₪

 4.1.4.3עמלת הפצה מלקוח "קרן מסוג 0.350%
"3

₪
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 4.1.4.4עמלת הפצה מלקוח "קרן מסוג 0.100%
"4
4.1.5

אג "ח ומלוות עד שנה  -קנייה/
מכירה /פדיון /קנייה מהנפקה

0.100%

4.1.6

קניה /מכירה שלא
בוצעה /הזמנה מהנפקה של
בנק ישראל  -שלא נענתה

25.00

4.1.8

טיפול בהזמנה מהנפקת ני "ע

₪
20.00

30%
מהתשלום

₪

סעיף : 4.1.5
קניית אג "ח /מלוות מהנפקה  -העמלה
תיגבה מסכום ההקצאה.

₪

סעיף : 4.1.6
בהזמנה להנפקת ני "ע ישראליים -
שלא נענתה )למעט הנפקה של בנק
ישראל(  -תיגבה עמלה כפי סעיף
 4.1.8להלן .
פטור:
 .1קנייה /מכירה /כתיבה בשוק המעו "ף
שלא בוצעו.
 .2אי-ביצוע פעולה בבורסת ת "א
ב "גלישה ישירה".
 .3קנייה /מכירה שלא בוצעה ב "לאומי
טרייד ישראל".
עבור הזמנה בהנפקה של נייר ערך
הנסחר או העומד להיסחר המבוצעת
באמצעות לאומי טרייד ייגבה שיעור
מופחת באופן
הבא :ניירות הערך בישראל )למעט
מהנפקה של בנק ישראל(0.045%-
מסכום ההזמנה בכפוף למינימום בסך
 16ש "ח מסכום ההזמנה .איגרות חוב
ממשלתיות מעל שנה מהנפקה-
 0.450%מסכום ההקצאה בכפוף
למינימום בסך  16ש "ח להקצאה.

 4.1.8.1טיפול בהזמנה מהנפקת ני "ע
בישראל )למעט מהנפקה של
בנק ישראל(.

0.050%
להזמנה

27.00

₪

 4.1.8.2קניית אג "ח ממשלתיות מעל
שנה מהנפקה

0.500%
מסכום
ההקצאה

27.00

₪

טופס התחייבות והוראה לחיוב 0.350%
מהזמנה
חשבון לרכישת מק "מ /אג "ח
במכרז במישרין מבנק ישראל

4.1.9

4.2

₪

דמי ניהול פקדון ניירות ערך

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

עמוד  17מתוך 48

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
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4.2

דמי ניהול פקדון ניירות ערך

סעיף : 4.2
 .1העמלה נגבית בתום כל
רבעון :לפי שווי ניירות הערך ביום
האחרון של הרבעון ובהתאם למספר
ימי האחזקה של ניירות הערך ברבעון.
במקרה של מכירה /פדיון /מימוש/
המרה /העברה /הקטנת יתרת חובה
של ני "ע במהלך הרבעון -העמלה
נגבת ביום ביצוע הפעולה הנ "ל על פי
שווי ניירות ערך באותו יום ובהתאם
למספר ימי האחזקה של ניירות הערך
ברבעון ,לפי התעריף השיעורי בלבד.
 .2לא ניתן לגבות דמי ניהול פקדון
ניירות ערך עבור קרן כספית
כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות
בנאמנות)נכסים שמותר לקנות
ולהחזיק בקרן ושיעוריהם
המרביים( ,התשנ "ה.1994 -

4.2.1

הנסחרים בבורסה של ת "א
)כולל ני "ע לא סחירים,
תעודות ,קרנות נאמנות,
אופציות וחוזים עתידיים
הנסחרים בשוק המעו "ף(

0.150%
לרבעון

5.50
לני "ע
27.00
לפקדון

4.2.2

ני "ע הנסחרים בבורסה בחו "ל 0.200%
לרבעון
)כולל ני "ע לא סחירים וזהב
שהופקד בבנק(

30.00
לני "ע
60.00
לפקדון

4.3

₪

סוף
רבעון

סעיף : 4.2.2
דמי ניהול בגין מטילי זהב שהופקדו
בעבר בבנק  -יגבו בעת מכירת הזהב
ו /או הוצאתו מהבנק.

העברת ניירות ערך

מספר
הסעיף
4.3

30%
מהתשלום

₪

סוף
רבעון

סעיף : 4.2.1
 .1העמלה לא תעלה על 30%
מתמורת העסקה.
 .2בשוק המעוף יגבו דמי ניהול גם על
יתרות דביטוריות.

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

העברת ניירות ערך

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
סעיף : 4.3
 .1בהעברת ניירות ערך הנסחרים
בבורסה תל-אביב תגבינה בנוסף
לעמלה גם הוצאות לצד ג' לפי פרק 11
לתעריפון ,לרבות הוצאות בורסה
ואחרות.
 .2בהעברת ניירות ערך הנסחרים
בבורסה בחו "ל תיגבנה בנוסף לעמלה
גם הוצאות לצד ג' לפי פרק 11
לתעריפון לרבות הוצאות בורסה,
הוצאות צד ג' ניירות ערך ואחרות.
 .3בגין העברת ני "ע של לאומי סטארט
יגבו גם דמי טיפול ע "י החברה
לנאמנות בסך  150ש "ח צמוד למדד
מרץ .2000
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4.3.1

לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי 5.00
להעברה
אחר )בפיקוח( )פ(

4.3.2

לחשבון לקוח אחר

4.4

₪

0.250%
משווי ני "ע

₪

27.00
לני "ע

המרה ,מימוש והקצאה

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

4.4

המרה ,מימוש והקצאה

4.4.1

המרת אג "ח ושטרי הון למניות 0.400%
ומימוש אופציות )למעט אופצית
מעוף(

4.4.2

הקצאת מניות הטבה בחברות
ויח' הטבה בקרנות נאמנות

מטבע
*

₪

24.00
לפעולה

 4.4.2.1מניות ויחידות הטבה שבפקדון 10.00

30.00

₪

 4.4.2.2מניות ויחידות הטבה מעל
הדלפק )כולל תלושים המקנים
זכות למניות /יחידות הטבה(

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
סעיף : 4.4
פטור :ניצול זכויות ,איחוד ני "ע

₪

סעיף : 4.4.1
העמלה מחושבת משווי ניירות הערך
המתקבלים.

סעיף : 4.4.2.1
התעריף יחול גם על הטבה מסוג
"דיווידנד בעין".

המרה בין ניירות ערך
הנסחרים בארץ ובחו "ל

4.4.3

 4.4.3.1המרה מנייר הנסחר בארץ
לנייר הנסחר בחו "ל ולהיפך

4.5

סעיף : 4.3.1
. 1חשבון אותו לקוח  -לרבות חשבון
משותף של הלקוח עם בן /בת זוגו.
".2גוף פיננסי "-כהגדרתו בחוק בנק
ישראל ,התש "ע. 2010-
. 3פטור :העברה של נייר ערך לפיקדון
של אותו לקוח בבנק.

$

45.00
לעסקה

סעיף : 4.4.3.1
תגבינה בנוסף לעמלה ,גם הוצאות
לצד ג' )במידה ותהיינה( ,לפי פרק 11
לתעריפון ,לרבות הוצאות קורספונדנט.

תשלום ריבית ,דיבידנד ופדיון ני"ע

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

4.5.1

תשלום ריבית ודיבידנד ניירות
ערך

4.5.2

פדיון ניירות ערך

 4.5.2.1פדיון ני "ע ישראליים

0.500%

8.50

מטבע
*

15%

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

₪
סעיף : 4.5.2
העמלה תיגבה גם על פדיון מסוג פדיון
בעין וגם על כל החלפה או גריעה של
נייר ערך ,במסגרת הסדר בקשר עם
ניירות הערך של החברה.

0.650%

27.00

30%
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 4.5.2.2פדיון ני "ע זרים

4.6

25.00

0.900%

$

30%

פעולות נוספות בני"ע
גובה העמלה

מספר
הסעיף

תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

 - 4.6.1.1מניות

0.500%
לחודש או
חלק ממנו

 - 4.6.1.2אג "ח

0.250%
לחודש או
חלק ממנו

₪

 - 4.6.1.3מק "מ

0.250%
לחודש או
חלק ממנו

₪

הפקדה /משיכה של ני "ע

4.6.2

סעיף : 4.6.2
. 1העמלה תחושב על התמורה
הכוללת של ני "ע שהופקדו /נמשכו
באותו מעמד.
. 2בנוסף לעמלה ייגבו גם הוצאות לצד
ג' לפי פרק  11לתעריפון.

 4.6.2.1ני "ע ישראלים לא סחירים

0.250%

27.00

113.00

₪

 4.6.2.2ני "ע זרים ו /או ני "ע ישראלים
סחירים

1.000%

50.00

500.00

$

מתן אישור בעלות על ני "ע
לצורך השתתפות באסיפה
כללית.

4.6.4

הערות /מידע נוסף
סעיף : 4.6.1
 .1העמלה מחושבת על התמורה
המושאלת ביום חתימת ההסכם.
 .2מועד הגבייה בתחילת ההשאלה /
סיום ההשאלה /בסוף כל חודש  /בסוף
כל רבעון.

₪

₪

פטור
מעמלה

העברות ניירות ערך בקסטודיאן

מספר
הסעיף
4.7.1

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

השאלת ני "ע לצורך מכירה
בחסר

4.6.1

4.7

סעיף : 4.5.2.2
כל סוגי ניירות ערך ,לרבות תעודות
בונדס של מדינת ישראל.

גובה העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

27.00

₪

תיאור העמלה
עמלת קסטודיאן  -ניירות ערך

 4.7.1.1עמלת קסטודיאן-מעו "ף

0.030%
משווי
ההעברה

₪

0.50
לאופציה

** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת

עמוד  20מתוך 48
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הערות /מידע נוסף
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** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
*** עבור שרותים מיוחדים ומידע מיוחד בני "ע זרים ,יש לגבות החזר הוצאות בנוסף לעמלות המפורטות בפרק זה
*** הוצאות דואר ,בסעיפים הרלוונטיים ,יש לגבות בנפרד עפ "י פרק  11לתעריפון
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5.1

עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין
מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית(

5.4

העברות

5.5

דמי ניהול חשבון

5.2

פעולות במזומנים

5.7

שרותים מיוחדים

5.3

פעולות בשיקים

5.9

נספח  -טבלת ימי ערך

5.1

עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית(

מספר
הסעיף
5.1.1

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום
מט "י  -מט "ח

 5.1.1.1לפי "שער יציג ידוע ")בימים
שאינם ימי מסחר במט "ח
בדר "כ יום א'(
5.1.2

מט "ח  -מט "ח

 5.1.2.1לפי "שער יציג ידוע" )בימים
שאינם ימי מסחר במט "ח
בדר "כ יום א'(
5.1.3

5.2

מספר
הסעיף

0.220%

7.20

2.000%

7.20

0.440%

14.40

4.000%

14.40

מטבע
*

3,000.00

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

$

הערות /מידע נוסף
סעיף : 5.1.1
הטבה 20% :על ביצוע פעולות המרה
בשירות עצמי לחשבון.

$

6,000.00

משיכת מזומנים בשירות עצמי 7.20
לפעולה
)כספומט "ח(

סעיף : 5.1.2
הטבה 20% :על ביצוע פעולות המרה
בשירות עצמי לחשבון.

$

$

סעיף : 5.1.3
פטור בכל מכשירי הכספומט "ח.

$

פעולות במזומנים

תיאור העמלה

מועד
גובה העמלה
מטבע
הגביה
*
סכום /שיעור מינימום מקסימום
**

הוצאות
נוספות
***

הערות /מידע נוסף

5.2

פעולות במזומנים

סעיף : 5.2.2-5.2.1
מפורטים בכל סעיף- .כאשרההפקדה /משיכה כנגד חשבון במטבע
אחר-תיגבה גם עמלת חליפין

5.2.1

הפקדת מזומנים לחשבון
מט "ח

סעיף : 5.2.1
. 1בהפקדה לחשבון באותו
מטבע - :ייגבה הפרש בין שער קניה
מזומן לשער קניה העברות והמחאות.
. 2בקנית מזומן מול מכירת שיק או
העברה לחו "ל באותו מטבע ,ייגבה
הפרש בין שער קניה מזומן לשער
מכירה העברות והמחאות.
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5.2.2

משיכת מזומנים מחשבון
מט "ח

5.2.3

החלפת מזומן שירות זה כולל1.000% :
החלפת שטרות בלא שערים,
ישנים או פגומים

5.3

סעיף : 5.2.2
. 1במשיכה מחשבון באותו
מטבע :ייגבה הפרש בין שער מכירה
מזומן לשער מכירה העברות
והמחאות.
. 2במכירת מזומן מול קנית שיק או
העברה מחו "ל באותו מטבע ייגבה
הפרש בין שער מכירה מזומן לשער
קניה העברות והמחאות.
30.00

100.00

$

סעיף : 5.2.3
קורספ'
דואר /טלקס בנוסף ,יגבו הוצאות קורספונדנט
בכפוף לקבלת חיוב מהקורספונדנט,
לפי המפורט בפרק  11לתעריפון.

פעולות בשיקים

מספר
הסעיף

תיאור העמלה

5.3

פעולות בשיקים

מועד
גובה העמלה
מטבע
הגביה
*
סכום /שיעור מינימום מקסימום
**

הוצאות
נוספות
***

הערות /מידע נוסף
סעיף : 5.3
ראה טבלת ימי ערך לפי סוג השיק.

5.3.1

הפקדת /קניית שיק /המחאות
נוסעים כנגד מט "ח עם ימי
ערך )כמפורט בנספח לפרק
(5

3.20
לשיק

$

5.3.2

הפקדת /קניית שיק או
המחאות נוסעים כנגד מט "ח
או מט "י ללא ימי ערך ,קנייה
לבנקנוטים ולהעברות לחו "ל

0.500%
מהשווי
בתוספת
3.20לשיק

סעיף : 5.3.1
בנוסף ,יגבו הוצאות קורספונדנט
בכפוף לקבלת חיוב מהקורספונדנט,
לפי המפורט בפרק  11לתעריפון.

$

עמלת
חליפין

סעיף : 5.3.2
 .1בנוסף ,יגבו הוצאות קורספונדנט
בכפוף לקבלת חיוב מהקורספונדנט,
לפי המפורט בפרק  11לתעריפון.
 .2בקניית שיקים בהם מספר ימי
הערך הוא אפס בטבלת ימי ערך,
ייגבו  $3.20לשיק.

5.3.5

מכירת שיקים בנקאים

0.250%
מהשיק

18.00

85.00

$

עמלת
חליפין

סעיף : 5.3.5
. 1העמלה תיגבה לפעולות של
העברות יוצאות ויבוא שרותים .עבור
תשלום בשיק בעסקת יבוא ישיר
תיגבה עמלה לפי פרק , 7יבוא
ישיר ,סעיף  7.3.1לתעריפון.
. 2בגין שירות זה ייגבו הוצאות
קורספונדנט )במידה ותהיינה( לפי
פרק  11לתעריפון וכן עמלת סוויפט
לפי פרק -2שירותים ממוחשבים ,מידע
ואישורים סעיף  2.6.1או לפי פרק -7
סחר חוץ סעיף  7.9.1.1לפי העניין.

5.3.6

גביה של שיקים המשוכים על 0.300%
בנקים בארץ ובחו "ל

18.50

90.00

$

קורספ'
דואר /טלקס

5.3.7

טיפול שיק משוך על חשבון
מט "ח של לקוח ומוצג לגביה

0.175%

20.00

100.00

$

5.4

העברות
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גובה העמלה

מספר
הסעיף

תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

העברות מבנקים בארץ ,מחו "ל
ולחו "ל )פקודת תשלום( ,כולל
תשלום על יבוא שירותים
והעברת תשלום לסוכנים
הקשורה לעסקת סחר בינלאומי
) ------ראה הערה מס' (2,1

5.4.1

סעיף : 5.4.1
. 1במט "י-גם עמלת חליפין.
. 2בפקודת תשלום באמצעות בנק
מקומי ,תגבה בנוסף הוצאותיו של
הבנק המקומי.
. 3לפעולות בגין יבוא טובין /יצוא יגבו
עמלות לפי פרק  .7יבוא שירותים-
תיגבה עמלה כפי עמלה של העברה
לחו "ל  5.4.1.1ו. 5.4.1.4-
. 4פטור:
העברה מבנק אחר או מחו "ל ע "יתושב חוץ מחשבונו לצורך השקעה
בבנק ,למעט כיסוי הוצאות.
פקודת תשלום שמקורה בגבייה שלשיק או של בנקנוט .פקודת תשלום
מחו "ל עם הערה , PAY IN FULLאו:
.OUR
. 5העברת מטבע חוץ מחוץ לארץ
ולחוץ לארץ-כולל שקלים חדשים.

 5.4.1.1העברה לחו "ל ,מחו "ל ומבנק
אחר בארץ  -עד $200

10.00

 5.4.1.3העברה מחו "ל ומבנק אחר
בארץ  -מעל $200

0.225%

22.50

 5.4.1.4העברה לחו "ל  -מעל $200

0.225%

22.50

$

קורספ' סעיף : 5.4.1.1
סוויפט הטבה 10% :בעת ביצוע העברות
לחו "ל /לבנק אחר בארץ ב "גישה
ישירה""/גלישה ישירה".

200.00

$

קורספ'

200.00

$

קורספ' סעיף : 5.4.1.4
סוויפט הטבה 10% :בעת ביצוע העברות
לחו "ל ב "גישה ישירה""/גלישה
ישירה".

העברות מט "ח בארץ )כולל
העברת תשלום לסוכנים
הקשורה לעסקת סחר
בינלאומי(

5.4.2

סעיף : 5.4.2
הטבה 10% :בעת ביצוע העברות
לבנק אחר בארץ ב "גישה ישירה"/
"גלישה ישירה".

 5.4.2.1לחשבון אותו לקוח בבנק אחר
)פ(

10.00
להעברה

 5.4.2.2לבנק אחר

0.175%

 5.4.2.3בבנק

5.70
להעברה

$

2.50
לפעולה

$

הוראת קבע במט "ח

5.4.3

5.5

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

22.50

150.00

$

בביצוע קורספ'
סוויפט

$

קורספ'
סוויפט
עמלת
חליפין

סעיף : 5.4.2.3
העברה לזכות חשבון המעביר
המתנהל בבנק  -פטור מעמלה.
סעיף : 5.4.3
הוראת קבע לפקדון במט "ח
בתשלומים  -פטורה מעמלה.

דמי ניהול חשבון

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*
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מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
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הערות /מידע נוסף
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5.5.6

חשבון עסקי במט "ח  -עמלה
קבועה

15.00
לחודש

$

5.5.7

דמי רישום פעולה בחשבונות
עו "ש במט "ח

1.65
לפעולה

₪

מראש

סעיף : 5.5.6
פטור  -תושב חוץ.
סעיף : 5.5.7
מועד גביה  -בתחילת חודש עבור
חודש חולף )קלנדרי(.
פטור - :בפעולות חשבון תושב חוץ.

שרותים מיוחדים

5.7

גובה העמלה

מספר
הסעיף
5.7.8

תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*
$

1.70
הפקת דף חשבון במט "ח
בתדירות מיוחדת לבקשת לקוח לדף

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

סוף
רבעון

* עמלה הנגבית במטבע שונה מהמטבע שבו היא נקובה בתעריפון ,מחושבת לפי השער היציג של המטבע הרלוונטי ,כגון במקרה שבמועד החיוב
בעמלה ללקוח אין חשבון מט "ח ולפיכך העמלה נגבית בשקלים
** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
*** הוצאות דואר ,בסעיפים הרלוונטים ,יש לגבות בנפרד עפ "י פרק  11לתעריפון

5.9

נספח  -טבלת ימי ערך
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מספר ימי עסקים במט"ח לפי חשבון
טבלת ימי ערך בפעולות במטבע חוץ
מט"ח

מט"י

 01הפקדה לפקדון או לעו "ש במט "ח -העברת מט "ח באותו חשבון או מחשבון אחר ,או רכישת מט "ח

0

-

 02משיכה מחשבון מט "ח ו /או המרה למט "י

0

0

 03הפקדת בנקנוטים

2

0

 04הפקדת שיק בנקאי /פרטי /שיקים לנוסעים משוך על חו "ל )לרבות שיק בנקאי שנמשך ע "י בנק אחר בארץ(-לפי סוג מטבע:
שיק בדולר ארה "ב

6

0

שיק בלירות שטרלינג

10

0

שיק באירו

14

0

שיק במטבעות אחרים

14

0

 05הפקדת שיק פרטי משוך על בנק אחר בארץ-בכל המטבעות

7

0

 06הפקדת שיק פרטי משוך על סניף של לאומי בארץ

0

0

 07הפקדת שיק בנקאי משוך ע "י בנק בחו "ל על לאומי ,או משוך על בנק בחו "ל ע "י לאומי

2

0

 08שיק של מקבל קצבה של ארה "ב )(SOCIAL SECURITY

0

0

"תאריך ערך
לתשלום"

0

 09הפקדת פקודת תשלום עם הוראת הלקוח מראש
הערה" :תאריך ערך לתשלום " -התאריך המופיע בפקודת התשלוםVALUE DATE OF" :
 "PAYMENTבהמרה למט "י או מט "ח אחר
-אם "תאריך ערך לתשלום" עתידי -ההמרה תבוצע ביום "תאריך ערך לתשלום".
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אם "תאריך ערך לתשלום" עבר -ההמרה תבוצע ביום קבלת פקודת התשלום עם ערך .0 10הפקדת פקודת תשלום בלי הוראת הלקוח מראש
 11הפקדת הלוואה מאמצעי הבנק
 12הפקדת פדיון סופי של אגרת בונדס שנשלחה לגביה
 13הפקדת פדיון סופי של אגרת בונדס  -תשלום מיידי
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יום מתן ההוראה

0

ערך ההלוואה

0

ערך הזיכוי

0

0

0

התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק  - 6כרטיסי חיוב

6.1

)6א(  -כרטיסי אשראי לאומי

6.1

 )6א(  -כרטיסי אשראי לאומי

מספר
הסעיף
6.1.1

)6ב(  -כרטיסי אשראי  -דיינרס

6.2

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מועד הוצאות
מטבע
הגביה נוספות
*
***
**

הערות /מידע נוסף

דמי כרטיס

6.1.1.1
6.1.1.2

בכרטיס מסוג :ויזה
מקומי /קלאסי /נטען

₪

14.00

עמוד  27מתוך 48

מידי
חודש

. 1החיוב הראשון בדמי הכרטיס יבוצע
באופן יחסי עבור התקופה שתחילתה
במועד המוקדם מבין
אלה) :א( המועד שבו ניתן להשתמש
בכרטיס לאחר מסירתו ללקוח )הפעלת
הכרטיס( ;)ב( המועד בו ביצע הלקוח
עסקה בכרטיס ;וסיומה בחודש
הבא ,במועד החיוב שבחר הלקוח
)עבור כרטיסים המתופעלים על ידי
החברות כ .א .ל וישראכרט( או בתום
החודש הקלנדרי הנוכחי )עבור
כרטיסים המתופעלים על ידי חברת
לאומי קארד( .במקרה של ביטול
הכרטיס עד  30יום ממסירתו מבלי
שבוצעה בו כל פעולה ,לא ישולמו דמי
כרטיס או יוחזרו אם נגבו ,לפי העניין.
במקרה של שינוי מועד החיוב -ישולמו
מלוא דמי הכרטיס במועד החיוב
החדש שבחר הלקוח .בעת ביטול
כרטיס ,החיוב האחרון בדמי הכרטיס
יבוצע באופן
הבא) :א( עבור כרטיסים המתופעלים
על ידי החברות כ .א .ל וישראכרט-דמי
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6.1.1.3

בכרטיס מסוג:
ויזה /מסטרקארד ) רגיל
ומולטי(-בינלאומי

17.00

₪

מידי
חודש

הכרטיס יחושבו עבור התקופה שבין
מועד החיוב הקודם של הלקוח לבין
מועד ביטול הכרטיס) .ב( עבור
כרטיסים המתופעלים על ידי חברת
לאומי קארד-דמי הכרטיס יחושבו
עבור התקופה שבין תחילת החודש
הקלנדרי לבין מועד ביטול
הכרטיס .הטבות מגזריות יינתנו
בהתאם למפורט בנספח א' להטבות
לקבוצות אוכלוסייה .הטבת
-PAYBACKהחזר בגין מחזור עסקות
בכרטיס אשראי)עבור עסקות שחויבו
במועד חיוב קודם(.הטבת
 PAYBACKתינתן על בסיס מחזורי
עסקות מלאים בלבד ,כפי שיפורטו
להלן .הטבה זו תחושב ותינתן ביחס
לכל כרטיס אשראי בנפרד .בחודש בו
לא נגבים דמי כרטיס ,לא תינתן הטבת
 PAYBACKגם אם במועד חיוב
קודם בוצעו עסקות בגובה מחזור
עסקות המזכה בהטבה .ההטבה הנ "ל
תינתן לפי סוג הכרטיס ,כמפורט
להלן :לגבי כרטיס מסוג
ויזה /מסטרקארד מקומי /קלאסי

6.1.1.4

בכרטיס מסוג:
ויזה /מסטרקארד )ר גיל
ומולטי(-זהב

18.00

₪

מידי
חודש

:בגין מחזור עסקות בסכום של 3,000
ש "ח ומעלה במועד חיוב קודם ,יוחזרו
 30%מדמי הכרטיס שנגבו במועד
החיוב הנוכחי ;בגין מחזור עסקות
בסכום של  5,000ש "ח ומעלה במועד
חיוב קודם ,יוחזרו מלוא דמי הכרטיס
שנגבו במועד החיוב הנוכחי .לגבי
כרטיס מסוג ויזה /מסטרקארד
בינלאומי ,זהב ,זהב עסקי ופלטינה-בגין
מחזור עסקות בסכום של  5,000ש "ח
ומעלה במועד חיוב קודם ,יוחזרו 30%
מדמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב
הנוכחי ;בגין מחזור עסקות בסכום של
 10,000ש "ח ומעלה במועד חיוב
קודם ,יוחזרו מלוא דמי הכרטיס שנגבו
במועד החיוב הנוכחי .הטבה מסוג
 PAYBACKאינה תקפה לכרטיסים
המשויכים ל "מסלול תעופה " ,למועדון
ייעודי ו /או לכרטיס מסוג DEBIT
,כרטיסים נטענים  FLYCARD,ו-
 .FIRSTבמקרה של הטבה בדמי
הכרטיס שהיא אישית /לקבוצות
אוכלוסייה /לפי
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6.1.1.5

בכרטיס מסוג:
ויזה /מסטרקארד )ר גיל
ומולטי(-זהב עסקי

20.00

₪

מידי
חודש

הסדר כלשהוא ,תחול אותה הטבה,
והטבת ה PAYBACK-תחול רק
במקרה של מחזור עסקות המזכות
בפטור מלא .לעניין זה " ,מחזור
עסקות " -רכישת מוצרים ו /או שירותים,
שבוצעה בישראל או בחו "ל באמצעות
כרטיס האשראי".מחזור עסקות" אינו
כולל משיכות מזומן בארץ ובחו "ל
)לרבות משיכות מזומן בנקודות
מכירה( וכן אינו כולל זיכויים ,העברות
כספים וחיובים בגין השימוש בכרטיס
האשראי כמפורט
להלן :דמי כרטיס ,דמי חבר
מועדון ,היטל שירותים מיובאים,
עמלות ,זיכויי ריבית וחיובי
ריבית ,הצמדות למדד או לשער
מט "ח ,הסבות ופירעון שוטף של
עסקות ,מוצרי אשראי ,הטבות פיננסיות
ו /או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת
שתוגדר על ידי הבנק .מובהר ,כי בנוסף
לאמור לעיל ,העברות כספים לא
תיחשבנה ב "מחזור עסקות" .מלקוח
המחזיק יותר משני כרטיסים
המשויכים לאותו חשבון ,ייגבו דמי

6.1.1.6

בכרטיס מסוג:
ויזה /מסטרקארד )ר גיל
ומולטי(-פלטינה

21.00

₪

מידי
חודש

כרטיס רק עבור שני הכרטיסים בעלי
חיוב דמי הכרטיס הגבוהים ביותר
בפועל .לגבי כרטיסים אלה תחושב
הטבת ה PAYBACK-כאמור לעיל.
ללאומי שמורה הזכות ,בכל עת ,לבטל
את ההטבות השונות בכרטיסי
האשראי ו /או לשנות ו /או לעדכן את
תנאי ההטבות כאמור. 2 .תאגיד בנקאי
לא יגבה עמלה זו בעד כרטיס חיוב
מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס
אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו
תאגיד בנקאי וזאת לתקופה של 36
חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס
החיוב המיידי.

 - 6.1.1.7בכרטיס מסוגFIRST :

60.00

₪

מידי
חודש

 - 6.1.1.8בכרטיס מסוגFLY CARD :

39.00

₪

מידי
חודש

 - 6.1.1.9בכרטיס מסוגDEBIT :

8.00

₪

מידי
חודש

 6.1.1.15דמי טעינה )לגבי כרטיסים
נטענים בלבד(

1.65
לטעינה

₪

מיידי

 6.1.1.16השירותים הבאים ניתנים על
ידי חברות האשראי ,והעמלות
נגבות על ידן.
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ההערות הבאות )לרבות ההטבות
והפטורים( מתייחסות לכרטיס
נטען:
. 1פטור-מועדון לאומי צעיר.
. 2הטבה-עמלת דמי טעינה באמצעות
הוראת קבע ואינטרנט 1-ש "ח
לטעינה.
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6.1.2

עמלת תשלום נדחה בשל
עסקאות שבוצעו עד יום י "א
בשבט התשע "ה ) 31בינואר
(2015

0.50
לתשלום
בעסקה

₪

6.1.4

טיפול בהכחשה לא מוצדקת
של עסקה

15.00

₪

העמלה תיגבה רק במקרים בהם
חברת כרטיסי האשראי מצאה שהה
כחשה לא מוצדקת.

6.1.5

פירעון מוקדם או פירעון מיידי
של עסקאות

40.00
לבקשה

₪

"עסקאות "-לרבות עסקאות אשראי
לסוגיהן .פירעון מוקדם של כל
העיסקאות בשל ביטול הכרטיס ייחשב
לבקשה אחת .סך כל העמלות בעד
ביטול כרטיס עקב סגירת חשבון
במקרה שמנפיק הכרטיס הוא
הבנק ,יהיה כפוף לתקרה של 40
ש "ח .העמלה אינה תקפה לכרטיס
נטען.

6.1.6

הנפקת כרטיס חליפי

 .1חיוב יתבצע בגין כל תשלום שחויב
בחודש החולף כפועל יוצא מעסקת
חיוב נדחה /תשלומים.
 .2העמלה אינה תקפה לכרטיס נטען
וכרטיס אשראי מסוג .FIRST

 - 6.1.6.1הנפקה רגילה

30.00

₪

 - 6.1.6.2הנפקה מיידית

50.00

₪

6.1.7

עסקאות במטבע חוץ

6.1.7.1

עסקאות בדולר או באירו

לעניין הטבות לפעילות בערוצים
ישירים ראה נספח ה' בתעריפון המלא
ליחידים ועסקים קטנים.

אופן
המרה :המרה ממטבע העסקה
המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער
יציג הידוע בעת עיבוד העסקה
במערכות חברת כרטיסי האשראי
המתפעלת .ככל שלא קיים שער יציג
בבנק ישראל תבוצע המרה באופן
הבא :בכרטיסי
ויזה :ממטבע העסקה המקורי לדולר
ארה "ב לפי שער הנקבע ע "י ויזה
אינטרנשיונל ,ולשקל לפי שער יציג
הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות
חברת כרטיסי האשראי
המתפעלת .בכרטיסי
מאסטרקארד :ממטבע העסקה
המקורי ,לאירו ,לפי שער הנקבע ע "י
מאסטרקארד אינטרנשיונל ,ולשקל,
לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד
העסקה במערכות חברת כרטיסי
האשראי המתפעלת .עבור עסקה
במטבע חוץ המבוצעת באמצעות
כרטיס מסוג  FIRSTייגבה שיעור של
 2%מסכום העסקה .העמלה תיגבה
גם בעבור עסקות מט "ח בהן מטבע
העסקה שונה ממטבע החיוב אותו
בחר הלקוח.
$

3.000%
מסכום
העסקה
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6.1.7.2

עסקאות במטבע אחר

6.1.8

משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ

$

3.000%
מסכום
העסקה

משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי/
דלפק ,עם כרטיס ובלי כרטיס .אופן
המרה :המרה ממטבע העסקה
המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער
יציג הידוע בעת עיבוד העסקה
במערכות חברת כרטיסי האשראי
המתפעלת .ככל שלא קיים שער יציג
בבנק ישראל תבוצע המרה באופן
הבא :בכרטיסי
ויזה :ממטבע העסקה המקורי ,לדולר
ארה "ב לפי שער הנקבע ע "י ויזה
אינטרנשיונל ,ולשקל לפי שער יציג
הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות
חברת כרטיסי האשראי
המתפעלת .בכרטיסי
מאסטרקארד :ממטבע העסקה
המקורי ,לאירו ,לפי שער הנקבע ע "י
מאסטרקארד אינטרנשיונל ,ולשקל,
לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד
העסקה במערכות חברת כרטיסי
האשראי המתפעלת .עבור משיכת
מטבע חוץ המבוצעת באמצעות כרטיס
מסוג  FIRSTייגבה שיעור של 2%
מסכום העסקה .העמלה תיגבה גם
בעבור משיכות מזומן במט "ח בהן
מטבע

 6.1.8.1משיכת מזומן בדולר או באירו
ממכשיר אוטומטי

3.000%
מסכום
העסקה

$

 6.1.8.2משיכת מזומן במטבע אחר
ממכשיר אוטומטי

3.000%
מסכום
העסקה

$

 6.1.8.3משיכת מזומן בדולר או באירו
בדלפק

3.000%
מסכום
העסקה

$

 6.1.8.4משיכת מזומן במטבע אחר
בדלפק

3.000%
מסכום
העסקה

$

 6.1.8.5משיכת מזומן במטבע חוץ
מחשבון המנוהל באותו מטבע

19.00

₪

6.00

$

רכישת מטבע חוץ מחלפן
באמצעות כרטיס אשראי

6.1.9

6.2

העסקה שונה ממטבע החיוב אותו
בחר הלקוח.

העמלה תחויב בש "ח על פי השער
היציג הידוע בעת עיבוד העסקה
במערכות חברת כרטיסי האשראי
המתפעלת.

)6ב(  -כרטיסי אשראי  -דיינרס

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*
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6.2.1

דמי כרטיס

 - 6.2.1.1בכרטיס מסוג :דיינרס

₪

15.30

מידי
חודש

 6.2.1.2כל התעריפים המופיעים מטה
הינם לידיעה בלבד .השירותים
הניתנים בידי חברת האשראי
והעמלות נקבעות ונגבות על-
ידה .המידע המתפרסם כאן
מחברת האשראי ובאחריותה.
6.2.2

עמלת תשלום נדחה בשל
עסקאות שבוצעו עד יום י "א
בשבט התשע "ה ) 31בינואר
(2015

0.55
לתשלום

₪

6.2.4

טיפול בהכחשה לא מוצדקת
של עסקה

30.00

₪

6.2.5

פרעון מוקדם או מיידי של
עסקאות

30.00

₪

6.2.6

הנפקת כרטיס חליפי

 - 6.2.6.1הנפקה רגילה

30.00

₪

 - 6.2.6.2הנפקה מיידית

40.00

₪

פירעון מוקדם של כל העסקאות
בשלביטול הכרטיס ייחשב לבקשה
אחת .סך כל העמלות בעד ביטול
כרטיס עקב סגירת חשבון במקרה
שמנפיק הכרטיס הוא הבנק ,יהיה
כפוף לתקרה של  40ש "ח.

. 1הנפקה רגילה כוללת
גם :הנפקת כרטיס מעוצב והנפקת
כרטיס עם תמונה ,בתוספת הוצאות.
הנפקה
מיידית :בתוספת הוצאות.
. 2בהנפקה רגילה של כרטיס חליפי
תינתן הנחה של  50 %בביצוע
בערוצים ישירים בתוספת הוצאות.

6.2.7

עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד
לפירעון עסקה המבוצעת במטבע
שונה מש "ח .בחשבון שקלי ההמרה
תבוצע על פי השער היציג בתוספת
. 2.8%במידה והעסקה בוצעה במטבע
שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה
לדולר על פי שערי החברות
הבינלאומיות וממנו תבוצע המרה
לש "ח על פי השער היציג של הדולר
בתוספת . 2.8%בחשבון מט "ח
ההמרה על פי שערי החברות
הבינלאומיות בתוספת .2.8%

עסקאות במטבע חוץ

 6.2.7.1עסקאות בדולר או באירו

2.800%
מסכום
העסקה

$

 6.2.7.2עסקאות במטבע אחר

2.800%
מסכום
העסקה

$

6.2.8

משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ
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 6.2.8.1משיכת מזומן בדולר או באירו
ממכשיר אוטומטי

3.500%
מסכום
העסקה

$

 6.2.8.2משיכת מזומן במטבע אחר
ממכשיר אוטומטי

3.500%
מסכום
העסקה

$

 6.2.8.3משיכת מזומן בדולר או באירו
בדלפק

3.500%
מסכום
העסקה

$

 6.2.8.4משיכת מזומן במטבע אחר
בדלפק

3.500%
מסכום
העסקה

$

 6.2.8.5משיכת מזומן בחוץ לארץ
בחשבון המתנהל באותו מטבע

16.00

₪

לגבי עמלת "משיכת מזומן בחוץ לארץ
בחשבון המתנהל באותו מטבע" -
העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל
החשבון .ההמרה מש "ח או מ$-
למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי
השער היציג במועד קליטת העיסקה.

6.00

$

העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל
החשבון .ההמרה מש "ח או מ$-
למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי
השער היציג במועד קליטת העסקה.

60.00

₪

עמלה זו תיגבה גם בגין שינויים
בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות
לבקשת לקוח או ערב .וכן בפירעון
מוקדם של פריסות תשלומים וכן
בפירעון מיידי של תוכנית חיוב חודשי
קבוע ,עדיף ,תשלום עדיף ו30 -
, +ולמעט בכרטיסי .CAL CHOICE

6.2.9

רכישת מטבע חוץ מחלפן
באמצעות כרטיס אשראי

 6.2.10פירעון מוקדם של הלוואה

 6.2.11העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ-מחיר /סכום
העמלה נכלל בשדה "הערות".

. 1מחיר /סכום
העמלה.$270-$19 :
. 2העברת מטבע חוץ באמצעות
.WESTEM UNION
. 3עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם
לסכום ההעברה.

* עמלה הנגבית במטבע שונה מהמטבע שבו היא נקובה בתעריפון ,מחושבת לפי השער היציג של המטבע הרלוונטי
** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
*** הוצאות דואר ,בסעיפים הרלוונטים ,יש לגבות בנפרד עפ "י פרק  11לתעריפון
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7.1

יבוא  -אשראי דוקומנטרי

7.7

יצוא  -דוקומנטים לגביה

7.2

יבוא  -דוקומנטים לגביה

7.8

יצוא ישיר

7.3

יבוא ישיר

7.9

דמי מברקים ,דואר ,פקס וטלפון

7.4

ערבויות במט "ח  -סחר בינלאומי

7.10

בירורים בקשר לעסקה

7.11

עסקה לא מורכבת שלא יצאה לפועל

7.5

יצוא  -אשראי דוקומנטרי

7.6

יצוא קיום וקיבול -באשראי דוקומנטרי

7.1

יבוא  -אשראי דוקומנטרי

מספר
הסעיף
7.1.1

תיאור העמלה
פתיחת א "ד יבוא ,וניצול
ראשון

 7.1.1.1הגדלת הסכום ו /או הארכת
התוקף של א .ד יבוא.

7.1.4

טיפול בא .ד מקויים.

מועד הוצאות
גובה העמלה
מטבע
הגביה נוספות
*
סכום /שיעור מינימום מקסימום
***
**

הערות /מידע נוסף

5.000%
לשנה
מסךהא  .ד.

195.00

$

מראש סוויפט
טלקס/
דואר,

פתיחת א "ד יבוא וניצול
ראשון :הטבה  10 %על ביצוע פעולות
בגישה ישירה / TRADE ON/אינטרנט.
העמלה תיגבה על פי חישוב
יומי :מיום פתיחת האשראי ועד תום
תוקפו .בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון" המופיעים
בסוף חלק זה.
_____________________________.
פתיחת א "ד יבוא וניצול ראשון ,הגדלת
הסכום /הארכת התוקף
א " ד :עסקים
גדולים :במיקרים בהם נגבית עמלת
מינימום ,לא נגבית העמלה על טיפול
באשראי וערבויות יחידים /עסקים
קטנים :לא תיגבה עמלת "טיפול באשראי
וביטחונות".
_____________________________.

5.000%
לשנה
מסךהא  .ד.

75.00

$

מראש סוויפט
טלקס/
דואר,

הגדלת הסכום /הארכת התוקף א " ד.
 .1הגדלת סכום  -העמלה תיגבה על
הסכום הנוסף.
 .2הארכת תוקף  -העמלה תיגבה על
תוספת התקופה עד תום תוקף.
 .3העמלה תיגבה על פי חישוב
יומי :מיום פתיחת האשראי ועד תום
תוקפו.
 .4על פעולה זו תיגבה גם עמלת " שינוי
בתנאי א  .ד).תיקון(".
 .5בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים,
דואר ,פקס וטלפון" המופיעים בסוף חלק
זה.
 .6הטבה  10 %על ביצוע פעולות בגישה
ישירה / TRADE ON/אינטרנט.

0.150%
מסך הא  .ד.

60.00

$

בביצוע סוויפט
טלקס/
דואר,

טיפול בא  .ד .מקויים.
 .1לעמלה זו עשויה להתווסף עמלה של
הבנק המקיים בחו "ל.
 .2בעת הגדלת הסכום או הארכת תוקף
של הא  .ד .יבוא תגבה עמלה זו גם על
ההפרש.
 .3בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים,
דואר ,פקס וטלפון" המופיעים בחלק זה.
 .4הטבה  10 %על ביצוע פעולות בגישה
ישירה / TRADE ON/אינטרנט.
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7.1.5

טיפול בניצולים במסגרת א  .ד50.00 .
העמלה חלה מהמשלוח השני לניצול
ואילך.

$

בניצול

7.1.7

שינוי בתנאי א  .ד) .תיקון(

60.00
לתיקון

$

בשינוי סוויפט
טלקס/
דואר,

7.1.9

הוצאת אישור זמני או הסבת
שטר מטען לפני שהתקבלו
הדוקומנטים בבנק.

0.200%
מסך
המשלוח

50.00

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

5,000.00 100.00

$

 7.1.11טפול באחסנת סחורות
במחסני ערובה

0.250%
מסך הח-
ןהמסחרי

60.00

$

 7.1.12קיבול )אקצפט( במסגרת
אשראי דוקומנטרי

5.000%
לשנה,
מהניצול

99.00

$

 7.1.10הכנת מסמכים לעסקות יבוא 0.100%
מורכבות כגון :עסקות טרנזיט משווי
העסקה
משולבות" ,גב אל גב ",
ערבויות ,חוזי הלוואה וכו'

7.2

מראש

 .1הטבה  10 %על ביצוע פעולות בגישה
ישירה / TRADE ON/אינטרנט.
 .2בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון" המופיעים
בסוף חלק זה.
 .1הטבה  10 %על ביצוע פעולות בגישה
ישירה / TRADE ON/אינטרנט.
 .2בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון" המופיעים
בסוף חלק זה.
אם העסקה תבוצע בלאומי ,יוחזר מחצית
מסכום העמלה ,אך לא פחות מהמינימום
לעמלה זו.

מראש סוויפט
טלקס/
דואר,

 .1עמלת קיבול )אקצפט( בא .ד תיגבה לפי
חישוב יומי ,מיום העמדתו ועד לזמן
הפירעון.
 .2בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים,
דואר ,פקס וטלפון" המופיעים בסוף חלק
זה.

יבוא  -דוקומנטים לגביה

מספר
הסעיף

גובה העמלה

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

7.2.1

טיפול בדוקומנטים שהתקבלו
לגבייה ע "י הבנק.

0.800%
מסך
דוקומנט

40.00

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

7.2.2

ביצוע תשלום דחוי של
דוקומנטים לגביה.

0.125%
מהתשלום

35.00

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

תיאור העמלה

עמוד  35מתוך 48

הערות /מידע נוסף

 .1אם נדרשת ערבות הבנק ,תגבה
בנוסף עמלת "הוצאת ערבות במט "ח
בגין אשראי ספקים".
 .2אם התשלום דחוי ,תיגבה בנוסף
עמלת "ביצוע תשלום דחוי של
דוקומנטים לגביה".
 .3בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.
 .1הטבה  10 %על ביצוע פעולות
בגישה ישירה TRADE ON/
/אינטרנט.
 .2בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון" המופיעים
בסוף חלק זה והוצאות קורספונדנט
לפי פרק /חלק .11
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7.2.3

הוצאת אישור זמני או הסבת
שטר מטען לפני שהתקבלו
מסמכי הגביה בבנק.

0.200%
מסך
המשלוח

7.2.4

תיקון בתנאי דוקומנטים לגביה

30.00

7.2.5

טיפול באחסנת סחורות במחסני 0.250%
מסך הח-
ערובה
ןהמסחרי

7.3

$
$

60.00

גובה העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

30.00

$

תיאור העמלה
תשלום עבור דוקומנטים
שהתקבלו ישירות אצל הלקוח
)חשבון פתוח( ועבור יבוא
במעבר )טרנזיט(

7.3.1

0.500%
מסך
התשלום

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**
סוויפט
טלקס/
דואר,

הערות /מידע נוסף

 .1הטבה  10%על ביצוע פעולות
בגישה ישירה /TRADE ON/
אינטרנט.
 .2אם נדרשת הסבת שטר מטען
שהוצא ע "ש הבנק ,תחול גם עמלת
טיפול בדוקומנט שהתקבל לגביה לפי
עמלת טיפול בדוקומנטים שהתקבלו
לגבייה ע "י הבנק.
 .3אם הלקוח משלם את הוצאות
המוטב בחו "ל ), (OURיחוייב חשבונו
בנפרד בשיעור העמלה שתידרש
מהבנק בחו "ל.
 .4בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון" המופיעים
בסוף חלק זה והוצאות קורספונדנט
לפי פרק /חלק .11

ערבויות במט"ח  -סחר בינלאומי

מספר
הסעיף
7.4.1

50.00

יבוא ישיר

מספר
הסעיף

7.4

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

העמלה לא תשולם ,אם הסבת שטר
המטען היא כנגד תשלום במזומן של
הדוקומנטים לגביה .בנוסף ייגבו
הוצאות לפי " דמי מברקים ,דואר,
פקס וטלפון" המופיעים בסוף חלק זה.

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

ערבויות המוצאות על ידי הבנק
ובאחריותנו

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
ערבויות המוצאות על ידי הבנק
ובאחריותנו :עסקים
גדולים :במיקרים בהם נגבית עמלת
מינימום ,לא נגבית העמלה על טיפול
באשראי וערבויות יחידים /עסקים
קטנים :לא תיגבה עמלת "טיפול
באשראי וביטחונות".
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5.000%
 7.4.1.1הוצאת ערבות במט "ח עבור:
החזר מקדמה ,מכרז ,ביצוע ,לשנה
אשראי ספקים STANDBY ,או מסךהערבות
ערבות אחרת

115.00

$

מראש סוויפט
טלקס/
דואר,

הוצאת ערבות במט "ח עבור החזר מ
קדמה ,מכרז ,ביצוע ,אשראי ס פקים,
 STANDBYאו ערבות אחרת. 1 .
העמלה תיגבה על פי חישוב
יומי :מיום העמדת הערבות עד תום
תוקפה . 2 .בתום כל שנה לחיי
הערבות תגבה מראש עמלה לשנה
נוספת ,או עמלה לתקופה הנותרת3 .
 .אם הערבות תסתיים לפני תאריך
תום תוקף שנקבע ,הבנק יחזיר ללקוח
את החלק היחסי . 4 .אם הערבות
עבור אשראי ספקים ,תגבה עמלה
"הוצאת ערבות במט "ח בגין אשראי
ספקים" . 5 .בנוסף ייגבו הוצאות לפי
"דמי מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

5.000%
לשנה
מסךהערבות

115.00

$

מראש סוויפט
טלקס/
דואר,

הוצאת ערבות במט "ח בגין אשראי
ספקים.
 .1העמלה תיגבה על פי חישוב
יומי :מיום העמדת הערבות עד תום
תוקפה.
 .2בתום כל שנה לחיי הערבות תיגבה
מראש עמלה לשנה
נוספת או עמלה לתקופה הנותרת.
 .3אם הערבות תסתיים לפני תאריך
תום התוקף שנקבע ,הבנק יחזיר
ללקוח את החלק היחסי.
 .4בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

99.00

$

מראש סוויפט
טלקס/
דואר,

פתיחת א "ד מסוג .STANDBY
 .1העמלה תיגבה על פי חישוב
יומי :מיום העמדת האשראי עד תום
תוקפו.
 .2בתום כל שנה לחיי הערבות תיגבה
מראש עמלה לשנה
נוספת או עמלה לתקופה הנותרת.
 .3אם הערבות תסתיים לפני תאריך
תום התוקף שנקבע ,הבנק יחזיר
ללקוח את החלק היחסי.
 .4בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

62.00

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

תיקון של ערבות מכל סוג
שהוא :אם הערבות היא בגין אשראי
ספקים תיגבה עמלת "תיקון ערבות
בגין אשראי ספקים" .בנוסף ייגבו
הוצאות לפי "דמי מברקים ,דואר ,פקס
וטלפון" המופיעים בסוף חלק זה.

 7.4.1.5תיקון ערבות בגין אשראי ספקים 62.00

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

 7.4.1.2הוצאת ערבות במט "ח בגין
אשראי ספקים

 7.4.1.3פתיחת אשראי דוקומנטרי מסוג 5.000%
מסך הא  .ד.
STANDBY

 7.4.1.4תיקון של ערבות מכל סוג
שהוא.

7.4.2

בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים,
דואר ,פקס וטלפון" המופיעים בסוף
חלק זה.

ערבויות המתקבלות בבנק ללא
אחריותנו
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 7.4.2.1הודעה למוטב על ערבות
שנפתחה לטובתו או שינוי
שהתקבל עבורו מבנק אחר

0.150%
מסך
הערבות

 7.4.2.2דמי טיפול בחילוט /הארכת
ערבות שהוצאה ע "י בנק אחר

67.00

$

 7.4.2.3פניה לבנק בחו "ל לבקשת לקוח 35.00
או מוטב של ערבות ,בדרישה
לשינויים בנוסח הערבות.

$

7.5

50.00

190.00

$

סוויפט
טלקס/
דואר,
סוויפט
טלקס/
דואר,
סוויפט
טלקס/
דואר,

יצוא  -אשראי דוקומנטרי

מספר
הסעיף

תיאור העמלה

גובה העמלה
מטבע
*
סכום /שיעור מינימום מקסימום

7.5.1

הודעה ליצואן על פתיחת א  .ד0.150% .
מסך הא  .ד.
לטובתו.

7.5.2

עמלת תיקון א "ד או הודעה
מקדמית

50.00

7.5.3

ניצול אשראי דוקומנטרי

0.600%
מסך כל
הניצול

7.5.4

טיפול ומעקב בדוקומנטים
שהוצגו ונמצאו בהם
הסתייגויות.

30.00
לסט
דוקומנט .

7.5.5

זיכוי תמורות א  .ד .מזומן /דחוי 0.150%
מסך
דוקומנט

20.00

7.5.6

העברת א .ד )0.750% (TRANSFER
מהמוטב המקורי למוטב אחר מסך
ההעברה

90.00

$

7.5.7

אשור להמחאת זכויות המוטב 0.200%
מסך
לצד ג
ההמחאה

50.00

$

7.5.10

זיכוי ח-ן יצואן על סמך כתב
שיפוי עד לקבלת אישור.
במידה והיצואן מבקש לזכות
את חשבונו בתמורה
לדוקומנטים ,לפני שהתקבל
אישור הבנק הפותח בחו "ל

0.100%
לסט
דוקומנט .

40.00

$

50.00

190.00

90.00
לכל
ניצול

200.00
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מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

$

בתמורה סוויפט
טלקס/
דואר,

בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

$

בתמורה סוויפט
טלקס/
דואר,

ניצול אשראי דוקומנטרי
הוא :הצגה בדלפקי הבנק של
הדוקומנטים הנדרשים באשראי ע "י
המוטב .בנוסף ,תיגבה עמלת "זיכוי
תמורות א  .ד .מזומן /דחוי" .בנוסף
ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים,
דואר ,פקס וטלפון" המופיעים בסוף
חלק זה.

$

בתמורה סוויפט
טלקס/
דואר,

בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

בהעברה סוויפט
טלקס/
דואר,

בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

סוויפט
טלקס/
דואר,

בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

סוויפט
טלקס/
דואר,

בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

בביצוע

 .1בנוסף תיגבה עמלת "ניצול אשראי
דוקומנטרי".
 .2בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה והוצאות
קורספונדנט לפי פרק /חלק .11

התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק  - 7סחר חוץ

טיפול מיוחד בהכנת
דוקומנטים לעסקות יצוא
מורכבות :נסוח א  .ד .עסקות
טרנזיט ,משולבות" ,גב אל
גב " ,ערבויות ,חוזי הלוואה וכו'

7.5.11

0.100%
מסך
ההמחאה

$

5,000.00 100.00

 7.5.11.1בדיקה מקדמית של מסמכים 50.00
לכל בדיקה
בא  .ד .יצוא  -מן הבדיקה
השנייה ואילך
טיפול בנכיון קיבול )אקצפט(
במסגרת אשראי דוקומנטרי

7.5.12

50.00

מראש

סוויפט
טלקס/
דואר,

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

אם העסקה תבוצע בלאומי ,יוחזר
מחצית מסכום העמלה ,אך לא פחות
מעמלת המינימום שנקבעה לסעיף זה
בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

 .1נכיון קיבול )אקצפט(
הוא :הקדמת התשלום הדחוי למוטב
האשראי.
 .2בנוסף לעמלה זו ,תיגבה עמלה
שתיקבע בהתאם לרמת סיכון המדינה
של הבנק המוציא ולדירוג הבנק
המוציא במדינה זו .זאת ,בהתאם
לדירוג המדינה והבנק ,על פי רשימה
הנמצאת במרכז סחב "ל של לאומי.
ראה דרך החישוב לפי הערות לעמלה
"אקצפט במסגרת א  .ד .לטובת יצואן".
 .3בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.

7.6

יצוא קיום וקיבול -באשראי דוקומנטרי

מספר
הסעיף
7.6.1

גובה העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

70.00

$

תיאור העמלה
קיום א  .ד .לטובת יצואן

0.400%
לשנה
מסךהקיום

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

מראש
 .1קיום א .ד לטובת יצואן
הוא :הוספת התחייבות הבנק של
יצואן ,או בנק אחר ,בנוסף להתחייבות
הבנק המוציא.
 .2שיעור העמלה בפועל ייקבע
בהתאם לרמת סיכון המדינה של
הבנק המוציא ובהתאם לדירוג הבנק
בתוך מדינה זו .זאת ,על פי דירוג
המדינה והבנק על פי רשימה
הנמצאת במרכז סחב "ל של לאומי.
 .3עמלה זו תיגבה על פי חישוב יומי
מיום הוספת הקיום ועד למועד פקיעת
הא  .ד.
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אקצפט במסגרת א  .ד .לטובת
יצואן

7.6.2

7.7

0.900%
לשנה
מסךהקיבול

70.00

$

יצוא  -דוקומנטים לגביה

מספר
הסעיף

גובה העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

תיאור העמלה

7.7.1

טיפול במשלוח דוקומנטים
לגביה מסחרית ,או גביה
נקייה ,כולל תשלום מזומן.

7.7.2

טיפול בכל תשלום דחוי מהשני 0.125%
משווי
ואילך.
הדוקומנט

35.00

7.7.3

טיפול בדוקומנט או בגביית
תשלום דחוי הנמשכים מעל
חודש מעבר לזמן הפרעון
הנקוב.

0.035%
לחודש או
חלקו

30.00

$

7.7.5

דמי טיפול בעסקת נכיון-
התחייבות מגובה בערבות
בנקאית ,שטרות ,חוב בח-ן
פתוח או תיווך בעסקת נכיון
המבוצעת ע "י בנק אחר.

0.150%
מסך
המנוכה

500.00 100.00

$

7.7.6

תיקון בעסקת ד .ג יצוא

30.00

7.8

בתמורה
 .1שיעור העמלה בפועל ייקבע
בהתאם לרמת סיכון המדינה של
הבנק המוציא ובהתאם לדירוג הבנק
בתוך מדינה זו .זאת ,על פי דירוג
המדינה והבנק על פי רשימה
הנמצאת במרכז סחב "ל של לאומי.
 .2עמלה זו תיגבה על פי חישוב יומי
מיום קביעת האקצפט ועד לזמן
הפירעון.
 .3אם מתבצע נכיון אקצפט ,העמלה
תיגבה על פי חישוב יומי מיום זיכוי
היצואן ועד לזמן הפירעון.

0.250%
מסך
דוקומנט

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

50.00

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים,
דואר ,פקס וטלפון" המופיעים בסוף
חלק זה.

$

סוויפט
טלקס/
דואר,

בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים,
דואר ,פקס וטלפון" המופיעים בסוף
חלק זה והוצאות קורספונדנט לפי
פרק /חלק .11

בתמורה סוויפט
טלקס/
דואר,

סוויפט
טלקס/
דואר,

$

יצוא ישיר
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 .1העמלה נגבית רק אם עבר יותר
מחודש מתאריך הפרעון הנקוב.
 .2העמלה נגבית לכל חודש נוסף,
מעבר לזמן הפירעון הנקוב ,או חלק
ממנו.
 .3מועד הגביה-פעם ברבעון או
בהגעת התמורה-המוקדם מביניהם
 .4בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה והוצאות
קורסטונדנט לפי פרק /חלק .11
 .1העמלה נגבית בנוסף לריבית
ומרווח הבנק.
 .2יגבו חיובים מגופים המספקים מידע
הכרחי לביצוע העסקה.
 .3בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי
מברקים ,דואר ,פקס וטלפון"
המופיעים בסוף חלק זה.
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פרק  - 7סחר חוץ

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום
תמורות יצוא ישיר של טובין
ושירותים לח-ן יצואן.

7.8.1

 7.8.1.1טיפול בזיכוי תמורות של טובין 8.00
ושירותים לח-ן יצואן עד .$200

 7.8.1.2טיפול בזיכוי תמורות של טובין 0.150%
ושירותים לח-ן יצואן מעל  $200מהתמורה
.

20.00

200.00

קניית שיק בנקאי /פרטי הקשור 0.500%
מהשווי
לעסקת ייצוא.
בתוספת
3.20לשיק

7.8.2

7.9

מטבע
*

$

קורספ' אם העברת התמורה מחו "ל כוללת
הערת " ," BENהיצואן ישלם את
הוצאות הבנק בחו "ל .בנוסף ייגבו
הוצאות קורספונדנט לפי פרק /חלק 11
.

$

קורספ'

$

בתמורה

דמי מברקים ,דואר ,פקס וטלפון

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

העברה כספית או מלל בשידור

7.9.1

 7.9.1.1הודעת סוויפט /טלקס

$

12.00
להודעה

משלוח דוקומנטים /מכתבים
בדואר אויר רשום בארץ ובחו "ל

7.9.2

 7.9.2.1לחו "ל  -כל סט דוקומנטים

6.00

$

 7.9.2.2לחו "ל  -תוספת עבור דואר
אקספרס

4.00

$

 7.9.2.3כל מכתב הקשור לעסקת סחר 2.50
חוץ  -בארץ ובחו "ל

$

7.9.3

שיחות טלפון לבקשת הלקוח או 4.00
לדקה
עבור לקוח לכל יעד בחו "ל

$

7.9.4

שידור בפקסימיליה בארץ

 7.9.4.1שידור דרך מערכת ממוכנת

0.60
לפקס

$

 7.9.4.2שידור ידני לבקשת לקוח

2.00
לפקס

$

10.00

$

טיפול במשלוח דוקומנטים
באמצעות בלדר

7.9.5

7.10

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

בנוסף תגבינה עלות התשלום לבלדר.

בירורים בקשר לעסקה

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*
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מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
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 7.10.1בירורים בקשר לעסקת סחב "ל 20.00
לרבות המצאת מסמכים
שנשלחו /נמסרו בעבר

7.11

$

בביצוע

בנוסף ייגבו ,במידת צורך ,הוצאות
דואר וקורספונדנט לפי חלק 11
לתעריפון.

עסקה לא מורכבת שלא יצאה לפועל

מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה

 7.11.1עסקת סחר בינלאומי לא
מורכבת ) כולל ערבויות( שלא
יצאה לפועל

סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*
$

250.00

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

בביצוע

* עמלה הנגבית במטבע שונה מנקוב בתעריפון ,תחושב לפי שער יציג של המטבע הרלוונטי בק /מ מט "ח תיגבה עמלת חליפין לפי פרק 5
כשהעמלות ע "ח המוטב הן תגבנה לפי  TERM AND CONDITIONSולא לפי תעריפון הבנק
** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
*** דמי דואר טלקס /סוופט ,יש לגבות עפ "י סעיף 7.9
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8.1

עסקאות בהגבלת שער

8.3

אופציות מט "ח  -קנייה /מכירה

8.2

עסקות עתידיות במט "ח

8.4

קנייה /מכירה של מתכות יקרות הנסחרות בחו "ל

8.5

קניה  -מכירה של חוזים עתידיים

8.1

עסקאות בהגבלת שער

מספר
הסעיף

$

14.00

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

עסקות ספוט /פורוורד
מט "ח /מט "ח

 8.2.1.1עסקה בשווי של עד $20,000

1.000%
מסכום
העסקה

 8.2.1.2עסקה בשווי העולה על
 $20,000עד לשווי של
$50,000

0.500%
מסכום
העסקה

$

 8.2.1.3עסקה בשווי העולה על
 $50,000עד לשווי של
$100,000

0.300%
מסכום
העסקה

$

 8.2.1.4עסקה בשווי העולה על
 $100,000עד לשווי של
$200,000

0.150%
מסכום
העסקה

$

 8.2.1.5עסקה בשווי העולה על
 $200,000עד לשווי של
$500,000

0.100%
מסכום
העסקה

$

 8.2.1.6עסקה בשווי העולה על
 $500,000עד לשווי של
$1,000,000

0.075%
מסכום
העסקה

$

 8.2.1.7עסקה בשווי העולה על
$1,000,000

0.050%
מסכום
העסקה

$

8.3

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף
ה כ ו ו נ ה  -לעסקה המבוצעת בשער
 CROSS RATEהמתקבל מחדר
העסקות.

$

8.2.2

אי-ביצוע עסקאות בהגבלת
שער :ספוט ,פורוורד ,מט "ח /מט "ח.

עסקות עתידיות במט"ח

מספר
הסעיף
8.2.1

תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום
עסקאות בהגבלת שער שלא
תפסו במסחר

8.1.1

8.2

גובה העמלה

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

עסקות המרה מט "ח /ש "ח ספוט
/פורוורד:
 .1מועד
הגביה :ביום מימוש העסקה
 .2בנוסף תגבה עמלת חליפין.

עסקות המרה מט "ח /ש "ח
ספוט /פורוורד

אופציות מט"ח  -קנייה /מכירה

עמוד  43מתוך 48
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מספר
הסעיף

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

אופציות מט "ח רגילות

8.3.1

 8.3.1.1חוזה רגיל

30.00
לחוזה

$

 8.3.1.2חוזה כפול

60.00
לחוזה

$

אופציות מט "ח בינבנקאיות

8.3.2

אופציות מט "ח
בינבנקאיות :העמלה תגבה לשנה
ראשונה או לכל חלק ממנה .מעל
לשנה
יגבה החלק היחסי לתקופה שמעל
לשנה
 .בשווי האופציה עד  0.25מ' $
העמלה מגולמת בשער העסקה.

 8.3.2.1שווי האופציה מ 0.25-מ'  $עד
 0.50מ' $

0.100%

$

 8.3.2.2שווי האופציה מ 0.50-מ'  $עד
 1.00מ' $

0.075%

$

 8.3.2.3שווי האופציה מ 1.00-מ' $
ומעלה

0.050%

$

8.4

קנייה /מכירה של מתכות יקרות הנסחרות בחו"ל

מספר
הסעיף
8.4.1

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

גובה העמלה
תיאור העמלה
סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

 8.4.1.1כשהתמורה עד $25,000

0.700%

70.00

$

 8.4.1.2כשהתמורה מעל $25,000

0.500%

175.00

$

קורספ'

עסקות עתידיות

 8.4.2.1עד $50,000

0.350%

40.00

$

קורספ'

 8.4.2.2מעל $50,000

0.200%

175.00

$

קורספ'

8.5

מספר
הסעיף
8.5.1

הערות /מידע נוסף

עסקות ספוט
קורספ'

8.4.2

הערות /מידע נוסף

קניה  -מכירה של חוזים עתידיים

תיאור העמלה

מועד הוצאות
גובה העמלה
מטבע
הגביה נוספות
*
סכום /שיעור מינימום מקסימום
***
**

קניה-מכירה של חוזים עתידיים 22.50
 קומודיטיס ואופציות על חוזים לחוזהאלה

45.00
לפקודה

עמוד  44מתוך 48

$

הערות /מידע נוסף
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8.5.2

קניה-מכירה של חוזים עתידיים 21.00
לחוזה
על אגרות חוב ואופציות על
חוזים אלה  -הנסחרים בדולר
ארה "ב

42.00
לפקודה

$

8.5.3

קניה  -מכירה של חוזים
עתידיים על אגרות חוב
ואופציות על חוזים אלה
הנסחרים במטבע אירו

20.00
לחוזה

40.00
לפקודה

יורו

8.5.4

קניה  -מכירה של חוזים
עתידיים על אגרות חוב
ואופציות על חוזים אלה
הנסחרים במטבע ליש "ט

11.00
לחוזה

22.00
לפקודה

ליש "ט

8.5.5

קניה  -מכירה של חוזים
עתידיים על אגרות חוב
ואופציות על חוזים אלה
הנסחרים במטבע יין

2,800.00
לחוזה

5,600.00
לפקודה

יין

8.5.6

קניה  -מכירה של חוזים
עתידיים על מדדים הנסחרים
במטבע דולר ארה "ב ואופציות
על חוזים אלה

22.50
לחוזה

45.00
לפקודה

$

8.5.7

קניה  -מכירה של חוזים
עתיידים על מדדים הנסחרים
במטבע יין יפני ואופציות על
חוזים אלה.

2,800.00
לחוזה

5,600.00
לפקודה

יין

8.5.8

קניה  -מכירה של חוזים
עתידיים על מדדים הנסחרים
במטבע ליש "ט ואופציות על
חוזים אלה.

11.00
לחוזה

22.00
לפקודה

ליש "ט

8.5.9

קניה  -מכירה של חוזים
עתידיים על מדדים הנסחרים
במטבע אירו ואופציות על חוזים
אלה.

20.00
לחוזה

40.00
לפקודה

יורו

 8.5.10קניה  -מכירה של חוזים
עתידיים על מדדים הנסחרים
במטבע דולר הונג  -קונג
ואופציות על חוזים אלה.

27.50
לחוזה

55.00
לפקודה

$

 8.5.11קניה  -מכירה של חוזים
עתידיים הנקובים במטבעות
אקזוטיים )רובל רוסי(.

35.00
לחוזה

$

* עמלה הנגבית במטבע שונה מהמטבע שבו היא נקובה בתעריפון ,מחושבת לפי השער היציג של המטבע הרלוונטי
** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
*** הוצאות דואר ,בסעיפים הרלוונטים ,יש לגבות בנפרד עפ "י פרק  11לתעריפון
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9.1

שירותים מיוחדים

9.1

שירותים מיוחדים

מספר
הסעיף

תיאור העמלה

9.1.3

שמירת דואר בסניף עפ "י
הוראת לקוח

9.1.4

שכירת כספות )מדורג עפ "י
גודל(:

גובה העמלה
מטבע
*
סכום /שיעור מינימום מקסימום
₪

90.00
לשנה

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**
מראש

 .1הגבייה לשנה
מראש בתחילת כל שנה קלנדרית.
בהצטרפות באמצע השנה-תשלום
העמלה יחסי לפי ימים לתקופת
השנה הנותרת מחולק ל.365-
 .2בעת ביטול השירות ,יזוכה הלקוח
בהחזר יחסי לתקופת השנה הנותרת
עפ "י ימים בכפוף למינימום  -שמירת
דואר של  30יום לכל שנה קלנדרית.
 .1פריצת כספת  -לפי חלק 11
לתעריפון.
. 2הגבייה לשנה
מראש בתחילת כל שנה
קלנדרית .בהצטרפות באמצע השנה-
התשלום יחסי לפי ימים לתקופת
השנה הנותרת.
. 3בעת ביטול השירות ,יזוכה הלקוח
בהחזר יחסי לתקופה הנותרת ע "פ
ימים בכפוף למינימום-שכירות של 30
יום לכל שנה קלנדרית.

 9.1.4.1גודל כספת  1בס "מ )990.00 *20*10
לשנה
 (40ו(40*22*15)-

₪

מראש

 9.1.4.2גודל כספת  2בס "מ )1,190.00 *44*10
לשנה
 (40ו(40*30*15)-

₪

מראש

 9.1.4.3גודל כספת  3בס "מ )1,390.00 *30*20
 *44*22) ,(40*40*20) ,(40לשנה
(40

₪

מראש

 9.1.4.4שכירת כספת גודל  4/5בס "מ 1,600.00
) ) ,(50*40*20) ,(40*45*30לשנה
(85*45*30) ,(85*45*20

₪

מראש

0.500%
לשנה

₪

מראש

9.1.6

משיכת מזומן ממכשיר מרוחק 5.00
שאינו מכשיר נדרש באמצעות למשיכה
כרטיס שלא הונפק בידי הבנק

₪

9.1.7

טיפול בשטרות

 9.1.4.5דמי שמירה  -אחריות
מיוחדת .מחושב על סכום
האחריות המיוחדת.

16.35
 9.1.7.1טיפול בשטרות )הפקדה,
גבייה ,תשלום(/טיפול מעושה לשטר
השטר
9.1.9

מסירת חומר בשליחות לבית
הלקוח  -לקוח "ישיר לאומי"

הערות /מידע נוסף

85.00
למשלוח

עמוד  46מתוך 48

₪
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₪

בביצוע
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 9.1.10מס "ב  -הקמת הרשאה בבנק 15.00
בהקמת
או בבנק אחר
הרשאה

₪

 9.1.11מס "ב  -עמלת חיוב בהרשאה 2.10

₪

בביצוע

 9.1.13מס "ב  -הצגת קובץ זיכויים

13.50
לקובץ

₪

 9.1.14מס "ב  -הסבת קוד מוטב

6.35
להרשאה

₪

 9.1.15מס "ב  -עמלת שובר למנפיק
שוברים )מוטב(

1.15

$

 9.1.16מס "ב  -הצגת קובץ חיובים

8.00
לקובץ

₪

 9.1.17טיפול בדוחות לצרכי מס

750.00
לדוח שנתי

₪

בהספקה

 9.1.18הוספת /גריעת שותף בקרן
גידור

3,000.00
לשותף

₪

הוספה/
גריעה

 9.1.19דמי אחזקה מקרנות גידור
תפעוליות

0.025%
לרבעון

₪

רבעוני

 9.1.20טיפול בחשבון חברה זרה

5,000.00
לפתיחת
חשבון

₪

בביצוע

50,000.00
2,500.00

בביצוע

דמי האחזקה יחושבו מהיקף הנכסים
המנוהלים.

* עמלה הנגבית במטבע שונה מהמטבע שבו היא נקובה בתעריפון ,מחושבת לפי השער היציג של המטבע הרלוונטי
** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
*** הוצאות דואר ,בסעיפים הרלוונטים ,יש לגבות בנפרד עפ "י פרק  11לתעריפון

עמוד  47מתוך 48

התעריפון מעודכן לתאריך01/2/2019 :

פרק  - 11הוצאות צד שלישי

11.1

הוצאות צד שלישי

11.1

הוצאות צד שלישי
גובה העמלה

מספר
הסעיף

תיאור העמלה

11.1.1

אגרות לרשמים  /לרשויות וכד'

11.1.2

שכר טרחה והוצאות לצד
שלישי הפועל בשם הבנק מול
רשמים /רשויות שונות וכד'

סכום /שיעור מינימום מקסימום

מטבע
*

 11.1.3שכר טרחה עו "ד והוצאות,
עבור טיפול ו /או יצוג הבנק
בענינים הקשורים ליחסי הבנק
והלקוח ,לרבות בגין הכנת
הסכמים שונים ,הכנת מסמכי
אשראי ובטחונות ,טיפול בגביית
חובות ,ויצוג בהליכים
משפטיים.
11.1.4

הערכת שמאי

 11.1.5ייפוי כוח נוטריוני
11.1.6

ביטוח הלוואה לדיור EMI

11.1.7

החזר שיק או הרשאה לחיוב
חשבון לטובת הבנק

 11.1.8הוצאות קורספונדנט
11.1.9

הוצאות ברוקר

 11.1.10הוצאות בורסה )בארץ /חו "ל(
 11.1.11דואר בארץ
 11.1.12דואר לחוץ לארץ
 11.1.13דואר רשום
 11.1.14עלות פריצת כספת
 11.1.15משלוח כרטיס אשראי חליפי
לחוץ לארץ
 11.1.16הוצאות קורייר
 11.1.17הוצאות צד ג' ניירות ערך
 11.1.18חקירה כלכלית
 11.1.19ערבות המדינה לאשראי
שהועמד במסגרת הקרן
לעסקים קטנים ובינוניים
 11.1.20ערבות  EIFלאשראי שהועמד
 11.1.21הזמנת מסמך מחוץ לארץ
בכרטיס דיינרס

עמוד  48מתוך 48

מועד הוצאות
הגביה נוספות
***
**

הערות /מידע נוסף

