
הערותמועד הגביהמחירשירות

עמלת חליפין(1)

ח לשקלים "ממט
ולהיפך

, מינימום $ 6.7)   0.20%
(מקסימום $  2,750

 $ 13.4)   0.40%ח"ח למט"ממט
 $  5,500, מינימום

(מקסימום

הפקדת מזומן (2)
/  ח"לחשבון מט

משיכת מזומן 
מחשבון מטבע חוץ

1.50%פירוט הפרשי השער

 שירות החלפת מזומן (3)
החלפת : זה כולל

שטרות ללא שערים

(מינימום $ 5)  0.50%

גביית שיקים במטבע (4)
חוץ

, מינימום $ 25)   0.30%
(מקסימום $ 125

בנוסף ייגבו הוצאות בנק קורספונדנט לפי 
 לתעריפון11המפורט בחלק 

פדיון / הפקדת שיק(5)
שיק או המחאת 

נוסעים

בנוסף ייגבו הוצאות בנק קורספונדנט לפי  4.5$הפקדת שיק
 לתעריפון11המפורט בחלק 

פדיון שיק או המחאת 
נוסעים

בנוסף ייגבו הוצאות בנק קורספונדנט לפי  5$ + 0.50%
 לתעריפון11המפורט בחלק 

מכירת המחאות (6)
נוסעים

 500, מינימום $ 5)   1%
(מקסימום$ 

עסק קטן/ התעריפון המלא ליחיד 

13.12.2016: בתוקף מתאריך

[6]מטבע חוץ  - 5חלק 



 $ 27.5)   0.30%הנפקת שיק בנקאי(7)
 $ 100, מינימום

(מקסימום

טיפול בשיק משוך (8)
על חשבון מטבע חוץ 

ומוצג לגביה

, מינימום $ 30)  0.25%ל"על ידי בנק בחו
(מקסימום $ 110

, מינימום $ 40)   0.25%על ידי בנק אחר בארץ
(מקסימום $ 120

 5$על ידי סניף הבנק בארץ

העברת מטבע חוץ (9)
ל"ל ומחו"לחו

, מינימום $ 30)   0.20%–חד פעמית 
(מקסימום $ 140

פנסיות לנפגעי נאצים / העברת רנטות
בנוסף ייגבו הוצאות בנק . פטורה מעמלה 

 11קורספונדנט לפי המפורט בחלק 
לתעריפון

, מינימום $ 30)   0.20%–קבועה 
(מקסימום $ 140

פנסיות לנפגעי נאצים / העברת רנטות
בנוסף ייגבו הוצאות בנק . פטורה מעמלה 

 11קורספונדנט לפי המפורט בחלק 
לתעריפון

העברת מטבע חוץ (10)
בארץ ומבנק אחר 

בארץ

לחשבון או מחשבון 
-אותו לקוח 

לרבות חשבון " - חשבון אותו לקוח"(בפיקוח) $  10
העברת . בת זוג/שהלקוח מנהל ביחד עם בן

מטבע חוץ לחשבון אותו לקוח בעת סגירת 
בנוסף ייגבו . ₪ 10חשבון לא תעלה על 

הוצאות בנק קורספונדנט לפי המפורט 
 לתעריפון11בחלק 

'ראה נספח גימי ערך(11)



.1יגבו על פי האמור בחלק , 1אך כלולים בחלק , עמלות בעד שירותים שאינם כלולים בחלק זה. 6

פדיון , הפקדת שיק, משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ, הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ - 1לעניין חישוב העמלה המינימלית כאמור בחלק 

, טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגבייה, העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ, שיק

.י פקיד"יחשבו כפעולה ע


