
 
 

 בנק ירושלים בע"מ
223517          12/17 

15/01/2018

  

 המונפק על ידי בנק ירושלים נטעןתעריפון כרטיסי 

 

 

 יתבקש בהם במקרים, לארץ לחוץ חליפי כרטיס משלוח בגין שלישי צד הוצאות לעמלה זו יתווספו( 1)

 זה שירות

 העמלה תחושב לפי השער היציג של סכום ההמרה במטבע המקורי שלפיו בוצעה העסקה .( 2)

 לאומי .-בהעדר שער יציג תחושב העמלה לפי סכום החיוב במטבע ההמרה של הסולק הבין

( ככל שהחיוב שיועבר ע"י צד ג' יהיה נקוב במטבע אחר שאינו ש"ח תבוצע המרה לפי השער היציג של 3)

 אותו מטבע והעמלה תחויב בשקלים.

 

המפורטים בתעריפון זה, בכל עת ולפי הבנק יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את הפטורים ו/או ההטבות 

 שיקול דעתו הבלעדי בכפוף למתן הודעה מראש כנדרש על פי דין.

 הערות סכום עמלה שירות 
 העמלה נגבית מדי חודש בגין החודש החולף. ₪ 32.90 דמי כרטיס דמי כרטיס

 בוצעה) פעיל יהיה הכרטיס באם
חודשים  3 במהלך באמצעותו משיכה/רכישה

לפיה סכום העמלה  הטבה תיתן( האחרונים
 ש"ח 22.90 תהיה

)לגבי  דמי טעינה
כרטיסים נטענים 

 בלבד(

 wisecardכרטיס  למטעניפטור מעמלה  ₪ 30 דמי טעינה
 גבייה במועד העסקה

טיפול בהכחשה לא מוצדקת  שירותים מיוחדים 
 של עסקה

15.00 ₪ 
 

 העסקהגבייה במועד 

 הנפקה  -הנפקת כרטיס חליפי 
 משלוח הכרטיס בדואר -רגילה

 גבייה במועד העסקה ₪ 45.00

הנפקה  -הנפקת כרטיס חליפי 
 2משלוח בדואר תוך  -מידית

 ימי עסקים

80.00 ₪ (1( )3) 
 גבייה במועד העסקה

עסקאות  במטבע שאינו מטבע  עסקאות במטבע חוץ
 הכרטיס

3.00% (2) 
 העסקהגבייה במועד 

משיכת מזומן ממכשיר 
אוטומטי בחו"ל שלא במטבע 

 הכרטיס

3.90% (2) 
 גבייה במועד העסקה

משיכת מטבע חוץ 
 בחוץ לארץ

רכישת מטבע חוץ מחלפן 
 באמצעות הכרטיס

 גבייה במועד העסקה 6.00$

 גבייה במועד העסקה ₪ 8.00 בקשת העתק דף פירוט רכישת מטבע מחלפן 
₪ 150 עורך דיןהתראה של מכתב  מידע   גבייה במועד העסקה 

 גבייה במועד העסקה ₪ 15.00 איתור מסמכים

הוצאות צד שלישי בגין משלוח 
 כרטיס חליפי לחוץ לארץ

המחיר הוא 
בהתאם לעלויות 

צד שלישי של 
 חברת השילוח

(3) 
 גבייה במועד העסקה

הוצאות צד שלישי בגין הזמנת  הוצאות צד שלישי 
 מסמך מחוץ לארץ

המחיר הוא 
בהתאם לעלויות 

 צד שלישי

(3) 
 גבייה במועד העסקה


