
הערותמועד הגביהמחירשירות

שירותים 

נפוצים 

בחשבון 

עובר ושב

פעולה על ידי פקיד (2)

הנעשות , פעולות כמפורט להלן

לרבות באמצעות , באמצעות פקיד בנק

משיכת מזומן  (1):  מוקד טלפוני מאויש

הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת   (2) 

הפקדה לחשבון /העברה (3), לקוח

כולל משיכה )פדיון שיק  (4),  אחר

( 6), תשלום שובר(  5  )(בשיק עצמי

  (8)הפקדת מזומן   (7)פריטת מזומן 

עד - לכל קבוצת שיקים )הפקדת שיק 

( שיקים20

6.5 ₪ 

 6.5₪- לקוח מזדמן 

בתחילת החודש עבור 

החודש שקדם לו

-ולגבי לקוח מזדמן

במועד ביצוע הפעולה

:  הבנק רשאי לגבות בחודש את הגבוה מבין שני אלה

הסכום הכולל של העמלות בגין פעולות בערוץ ישיר   (1)

עמלת   (2).   ופעולות על ידי פקיד שביצע הלקוח בפועל

מינימום בסכום שאינו עולה על סכומן המצטבר של פעולה על 

. ידי פקיד

הבנק יגבה אך ורק : (יחיד ועסק קטן)הטבה ללקוחות הבנק 

י "עמלת מינימום  בסכום קבוע בגובה עמלת פעולה אחת ע

זאת  ללא תלות בכמות הפעולות ובכלל זה גם אם לא , פקיד

.   בוצעו כלל

- פעולה בערוץ ישיר (3)

: שירות זה כולל אחת הפעולות הבאות

, זיכוי חשבון באמצעות מסלקה  (1)

הפקדת  (3), חיוב בכרטיס אשראי  (2)

משיכת מזומן במכשיר  (4), מזומן

אוטומטי
[1]

הפקדה /העברה (5), 

 (7),  תשלום שובר (6), לחשבון אחר  

החל )שאילתת מידע בכל נושא 

(מהשאילתה השביעית בחודש
[2]

  ,(8 )

לכל )הפקדת שיק  (9), משיכת שיק

לרבות   ( שיקים20עד - קבוצת שיקים 

חיוב על  (10), באמצעות תיבת שירות

הוראת קבע/פי הרשאה לחיוב חשבון

בתחילת החודש עבור ללא עמלה

החודש שקדם לו

הבנק יגבה אך ורק : (יחיד ועסק קטן)הטבה ללקוחות הבנק 

י "עמלת מינימום  בסכום קבוע בגובה עמלת פעולה אחת ע

זאת  ללא תלות בכמות הפעולות ובכלל זה גם אם לא , פקיד

.בוצעו כלל

פנקס שיקים(4)

עסק קטן/ התעריפון המלא ליחיד 

15.04.2019:בתוקף מתאריך

חשבון עובר ושב - 1חלק 



ח לשיק " ש0.36- רגיל רגיל

(בפיקוח)

לפי פירוט -  מיוחד מיוחד

'בנספח  ב

ח" ש22שיק בנקאי(7)

שירות י פקיד "טיפול במזומנים ע(8)

הפקדת , משיכת מזומן: זה כולל

פריטת מזומן, מזומן

 מטבעות 100לכל פטור מעמלהמטבעות

.פעולת פריטת מזומן כוללת את משיכתו או הפקדתו

רשאי התאגיד , בעד פעולת פריטה הכוללת מטבעות ושטרות

הגבוהה מבין העמלות בעד , הבנקאי לגבות עמלה אחת בלבד

.פעולות אלו

 ₪ 10,000מעל פטור מעמלהשטרות

.פעולת פריטת מזומן כוללת את משיכתו או הפקדתו

רשאי התאגיד , בעד פעולת פריטה הכוללת מטבעות ושטרות

הגבוהה מבין העמלות בעד , הבנקאי לגבות עמלה אחת בלבד

.פעולות אלו

החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי (9)

, מעוקל, ומהסיבות מוגבל)מספיק 

( 1: )חיוב באמצעות (צו משפטי

, הרשאה לחיוב חשבון (2), הוראת קבע

שיק (3)

ח" ש50

חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה (10)

טכנית

ח" ש25

 (1): חיובהוראה לביטול חיוב  (12)

חיוב בודד על פי הרשאה  (2), שיק

חיוב בודד על פי  (3), לחיוב חשבון

הוראת קבע

במקרה של ביטול סדרה של שיקים עוקבים ניתן לגבות עמלה ח" ש17

.  הוראות ביטול3מירבית בגובה 



 - (ב)

שירותים 

מיוחדים או

לרבות )העברות ברשימה (1)

(משכורת

 העברות 10עד ח  להעברה" ש15

לרבות )העברות ברשימה עסקיים

(משכורת

 העברות ויותר10ח" ש150

לא קייםהוראת קבע לקיזוז יומי(2)

:שירות זה כוללטיפול בשיק דחוי (3)

הפקדת שיק דחוי (1) 

סכום העמלה והפיקוח עליה יהיה בתוקף עד ליום (בפיקוח)ח " ש2
 16-  תעודכן עמלה זו ל1/7/2019החל מיום . 30/6/2019

₪.

:שירות זה כוללטיפול בשיק דחוי 

,שינוי מועד להצגת שיק דחוי (2) 

החזרת שיק דחוי למפקיד טרם  (3) 

פירעונו

החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בבנק  16₪

. 3ח" ש5לא תעלה על 



חיוב מוטב בהחזרת חיוב על פי (4)
הרשאה

ח" ש20רגיל

החל מההחזרה השניה ואילך " - הצגה חוזרת", לענין זהח" ש40הצגה חוזרת
של חיוב על פי הרשאה שבוטלה בהוראת הלקוח או חיוב 

.על פי הרשאה שהוצאה מן ההסדר

העברה במערכת הזיכויים (5)
(RTGS) וההעברות בזמן אמת

30₪ 
 ₪ 30עמלה מופחתת בסך 

התאגיד , ₪ מיליון 1במקרה של העברה בסכום של עד 
הבנקאי יהיה רשאי לגבות בעדה עמלה בסכום שאינו 

.עולה על מחיר שירות של פעולה אחת על ידי פקיד

מסלול בסיסי  (1)מסלול (ג)

י "המסלול כולל עד פעולה אחת ע

 פעולות בערוץ ישיר10פקיד ועד 

הבנק יגבה : (יחיד ועסק קטן)הטבה ללקוחות הבנק (בפיקוח) ₪ 6.5

אך ורק עמלת מינימום  בסכום קבוע בגובה עמלת 

זאת  ללא תלות בכמות , י פקיד"פעולה אחת ע

..הפעולות ובכלל זה גם אם לא בוצעו כלל

(2)
מסלול מורחב

 פעולות על ידי 10מסלול הכולל עד 

 פעולות בערוץ ישיר50פקיד ועד 

הבנק יגבה : (יחיד ועסק קטן)הטבה ללקוחות הבנק ח" ש6.5

אך ורק עמלת מינימום  בסכום קבוע בגובה עמלת 

זאת  ללא תלות בכמות , י פקיד"פעולה אחת ע

.הפעולות ובכלל זה גם אם לא בוצעו כלל

מסלול מורחב פלוס(3)

מסלול הכולל את הפעולות ומספרן 

וכן שירותים , לפי המסלול המורחב

נוספים לפי החלטת התאגיד 

שירות לא קיים.הבנקאי

, (1)לצד פסקה " הערות"ההערות המופיעות בטור 

.לחלק זה יחולו גם על פסקה זו (ג)1שבפרט 

פטור מעמלהעסק קטן

טיפול באשראי ובביטחונות(2)

הלוואות שאינן לדיור מעל 
– ניכיון שיקים , ח" ש100,000

ח" ש50,000מעל 

ח " ש750)   1.5%
ח " ש25,000, מינימום

(מקסימום

ח " ש500) 0.25%הלוואות לדיור
ח " ש10,000, מינימום

(מקסימום

בהלוואה לדיור 
העמלה תגבה לאחר 

ביצוע עיקר 
ההליכים לקבלת 

ההלוואה

שלא ,  אין לגבות את העמלה במקרה של חידוש האשראי
במקרה של הגדלת . כרוך בשינוי או הוספת בטחונות

.ניתן לגבות את העמלה על ההפרש בלבד– האשראי 



ח " ש500)  1.25%מסגרות אשראי לעסק קטן
ח " ש8,000, מינימום

(מקסימום

 אין לגבות עמלה על העמדת מסגרת אשראי ללקוחות 
יחידים

ערבות בנקאית(5)

למעט ערבות ) ערבות מכל סוג 
(למשתכנים לפי חוק המכר

ערבות שלא כנגד פיקדון 
עמלת מינמום . 2.5%

. 200₪בערבות מכל סוג 

עבור ערבות המובטחת בפיקדון כספי ספציפי ייגבה 
.1%שיעור מופחת של 

1.25%ערבות למשתכנים לפי חוק המכר

ח" ש300הסבת ערבות לפי חוק המכר(6)

י נציג "רישום שעבודים ע(7)
התאגיד הבנקאי אצל רשם

ח" ש100

ח אצל " ש100- בבנק שינוי שעבודים(8)
ח" ש500- הרשם 

הסכמה ליצירת שעבוד לבנק (9)
אחר

(בפיקוח)ח " ש150

שינויים בהסכם ההלוואה או  (א)(10)
בתנאי הערבות לבקשת 

, תקופת ההלוואה: כוללערב /לקוח
,  זהות או הרכב לווים או ערבים

הקפאת , ריבית, מסלול ההלוואה
, הפרדת זכאות/איחוד, תשלומים

.תיקון ערבות, מועדי פירעון

ח" ש300

שינויים במועד הפירעון   (ב)
החודשי של הלוואה לדיור לפי 

שירות )ג לחוק הבנקאות 9סעיף 
1981- א"התשמ, (ללקוח

בעד כל אחד מארבעת 
השינויים הראשונים  

. בכל שנה ללא עמלה
החל משינוי החמישי 

 50) ₪ 125באותה שנה 
, לכל הלוואה נוספת₪ 

.( 225₪מקסימום 



' כאשר ללווה מס, העמלה תיגבה פעם אחת בלבדגרירת הלוואה לדיור(11)
הלוואות בגינן משועבד אותו נכס

ח" ש300- מענק גרירת הלוואה לדיור

- פיקדון בינים /ערבותגרירת הלוואה לדיור
ח" ש400

ח" ש60חידוש של תעודת זכאות/הנפקה(12)

עמלה זו נגבית בנוסף ליתר התשלומים הנגבים על פי צו ח" ש60- עמלה תפעולית פירעון מוקדם(13)
על , 2002– ב "התשס, (עמלות פירעון מוקדם)הבנקאות 

 88 ועל פי סעיף 454' פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס
.1969-ט"התשכ, לחוק המקרקעין

עמלת אי הודעה מוקדמת אם לא 
נמסרה הודעה מוקדמת של לפחות 

 ימים מראש או שהפרעון נעשה 10
בכל -  יום מיום ההודעה 30לאחר 

המגזרים

 מהסכום שנפרע0.1%

בכל  (הפרשי היוון)עמלת פערי ריבית 
המגזרים בריבית קבועה או בריבית 
המשתנה בתדירות של פחות מפעם 

בשנה

הפרש בין שערי ריבית 
י הסכם ההלוואה "עפ

הנפרעת לבין הריבית 
הממוצעת

הלוואה צמודה - עמלת מדד ממוצע 
- ל1-אם הפירעון נעשה בין ה- למדד 

 בחודש15

מחצית מהשיעור 
הממוצע של השינוי במדד 

 המדדים האחרונים12-ב

ח "הלוואה במט- עמלת הפרשי שער 
אם לא נמסרה - ח "או צמודה למט

 ימי עסקים2הודעה מוקדמת של 

הפרשי שער לשני ימי 
עסקים בהם נערך מסחר 

ח הן בארץ והן "במט  - (ב)
שירותים 
מיוחדים 

או עסקיים

3%ליווי פיננסי



הערותמועד הגביהמחירשירות

 - (א) 4
שירותים 

נפוצים

ופדיון של  ניירות , מכירה, קנייה(1)
ערך הנסחרים בבורסה בתל 

, [4]למעט קרנות נאמנות)אביב 

אופציות
[5]

ף וחוזים "מעו 
כולל קניה או ) (ף"עתידיים במעו

(מכירה שלא בוצעה

 0.55%מניות ואגרות חוב 
ח מינימום " ש20 )

            ( מקסימום20,000
              מלווה קצר מועד 

ח " ש20)  0.10%
 ₪ 7,500מינימום 

(מקסימום

על פיצול הוראה לכמה ביצועים חלקיים באותו יום  (1)
במקרה  (2). תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה

– של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח 
. תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד

עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך  (3)
.שאינם נסחרים

עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט  (4)
 לפעולה במניות ובאגרות 0.5%ייגבה שיעור מופחת של 
. לפעולה במלווה קצר מועד0.1%חוב ושיעור מופחת של 

מכירה וכתיבה של , קניה(2)
כולל קניה או )ף "אופציות מעו

(מכירה שלא בוצעה

ח " ש10)  2.50%
ח " ש50, מינימום

(מקסימום

יחולו גם על הסעיף זה (1) (א) 4ההערות שבסעיף 

מכירה וכתיבה של חוזים , קניה(3)
כולל קניה או )ף "עתידיים במעו

(מכירה שלא בוצעה

ח " ש500) 0.50%
ח " ש5,000, מינימום

(מקסימום

יחולו גם על הסעיף זה (1) (א) 4ההערות שבסעיף 

מכירה ופדיון של ניירות , קנייה(4)
מכירה /כולל קניה)ל "ערך בחו

(שלא בוצעה

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

עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע  (2). פעולה על ידי פקיד
השירות בניירות ערך שאינם נסחרים

  50$מינימום   , 0.6%אגרות חוב וקרנות נאמנות, מניות
 10,000$מקסימום 

לעסקה

, ליחידת אופציה $ 6אופציות
 מקסימום 50$מינימום 
 לעסקה10,000$

עסק קטן/ התעריפון המלא ליחיד 

6.2.2017: בתוקף מתאריך

ניירות ערך - 4חלק 



דמי ניהול פקדון ניירות ערך (5)
לרבות יחידות השתתפות )

(בקרנות נאמנות

  0.15%הנסחרים בארץ 
ח " ש10,000)לרבעון 

                        (מקסימום
  הנסחרים בחוץ לארץ 

 10,000) לרבעון 0.15%
              (ח מקסימום"ש

שאינם נסחרים בבורסה 
 10,000)  לרבעון 0.15%

(ח מקסימום"ש

לא ייגבו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך שאינם נסחרים  (1) 
למעט במקרה  , בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר

שהלקוח הוא בעל עניין בחברה שניירות הערך שלה 
כמשמעותה , נמחקו מהמסחרבעקבות הצעת רכש מלאה

לא ייגבו  (2) 1999ט "התשנ,  לחוק החברות336בסעיף 
דמי ניהול פקדון ניירות ערך עבור מילווה קצר מועד או 
עבור קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות 

נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן )בנאמנות 
.1994ה "התשנ (ושיעוריהם המירביים

לרבות חשבון משותף של הלקוח , "חשבון אותו לקוח "(1)העברת ניירות ערך(6)
העברת ניירות ערך לחשבון אותו  (2)עם בן או בת זוגו 

ח להעברת " ש10לקוח בעת סגירת חשבון לא תעלה על  
" - גוף פיננסי "(3) (3הערה )' התיק והוצאות צד ג

2010- ע "התש, כהגדרתו בחוק בנק ישראל

לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי 
אחר

 (להעברה)ח " ש5
(בפיקוח)

בתוספת הוצאות צד שלישי

ח " ש40) 0.25%לחשבון לקוח אחר
ח " ש200, מינימום

(מקסימום לתיק

המרת אגרות חוב ושטרי הון (7)
מימוש אופציות והמרת , למניות

ניירות ערך דואליים

ח " ש24)  0.50%
(מינימום

 60$ניירות ערך דואליים

 - (ב)
שירותים 
מיוחדים 

או עסקיים

טיפול בהזמנה של ניירות ערך (1)
בהנפקה

אגרות חוב ממשלתיות 
ח " ש26)  0.75%

                           (מינימום
 0.75%  שאר ניירות ערך 

(ח מינימום" ש26) 

עמלת הפצה מרוכש יחידת (2)
השתתפות בקרן נאמנות

במקרים המותרים לפי תקנות השקעות משותפות 
.2006-ו"התשס, (עמלת הפצה)בנאמנות 

10.20%קרן מסוג 

פטור2קרן מסוג 

30.35%קרן מסוג 



40.10%קרן מסוג 

השאלת ניירות ערך לצורך (3)
מכירה בחסר

  לחודש 0.50%מניות 
         (ח מינימום" ש500)

/ ח "                       אג
  לחודש 0.20%מ "מק

(ח מינימום" ש500)

ח " ש50)  0.50%עמלת קסטודיאן(4)
ח " ש10,000מינימום 

(מקסימום

וכן של קרן להשקעות משותפות , 2007- ח"התשס, (סיווג קרנות לצורך פירסום)כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות , "קרן מחקה"אך לרבות . 4



הערותמועד הגביהמחירשירות

עמלת חליפין(1)

, מינימום $ 6.7)   0.20%ח לשקלים ולהיפך"ממט
(מקסימום $  2,750

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

(מקסימום

/  ח"הפקדת מזומן לחשבון מט(2)
משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ

1.50%פירוט הפרשי השער

:  שירות זה כוללהחלפת מזומן (3)
החלפת שטרות ללא שערים

(מינימום $ 5)  0.50%

, מינימום $ 25)   0.30%גביית שיקים במטבע חוץ(4)
(מקסימום $ 125

בנוסף ייגבו הוצאות בנק קורספונדנט לפי המפורט בחלק 
 לתעריפון11

פדיון שיק או / הפקדת שיק(5)
המחאת נוסעים

בנוסף ייגבו הוצאות בנק קורספונדנט לפי המפורט בחלק  4.5$הפקדת שיק
 לתעריפון11

בנוסף ייגבו הוצאות בנק קורספונדנט לפי המפורט בחלק  5$ + 0.50%פדיון שיק או המחאת נוסעים
 לתעריפון11

 $ 500, מינימום $ 5)   1%מכירת המחאות נוסעים(6)
(מקסימום

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

(מקסימום

טיפול בשיק משוך על חשבון (8)
מטבע חוץ ומוצג לגביה

עסק קטן/ התעריפון המלא ליחיד 

13.12.2016: בתוקף מתאריך

[6]מטבע חוץ  - 5חלק 



, 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 ושקלים (9)
ל"ל ומחו"לחו

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

. פנסיות לנפגעי נאצים פטורה מעמלה / העברת רנטות
בנוסף ייגבו הוצאות בנק קורספונדנט לפי המפורט בחלק 

 לתעריפון11

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

. פנסיות לנפגעי נאצים פטורה מעמלה / העברת רנטות
בנוסף ייגבו הוצאות בנק קורספונדנט לפי המפורט בחלק 

 לתעריפון11

העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק (10)
אחר בארץ

לרבות חשבון שהלקוח מנהל ביחד " - חשבון אותו לקוח"(בפיקוח) $  10-לחשבון או מחשבון אותו לקוח 
העברת מטבע חוץ לחשבון אותו לקוח בעת . בת זוג/עם בן

בנוסף ייגבו הוצאות . ₪ 10סגירת חשבון לא תעלה על 
 לתעריפון11בנק קורספונדנט לפי המפורט בחלק 

, מינימום $ 35)   0.10%–העברה אחרת 
(מקסימום $ 100

בנוסף ייגבו הוצאות בנק קורספונדנט לפי המפורט בחלק 
 לתעריפון11

'ראה נספח גימי ערך(11)

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

, 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 , העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ, פדיון שיק

.י פקיד"יחשבו כפעולה ע, לגבייה



הערותמועד הגביהמחירשירות

כרטיסי חיוב - 6חלק 

. ל.א.ויזה כ

דמי כרטיס(1)

, מקומי)כרטיסים רגילים 
(זהב ופלטינום,עסקי, ל"בינ

14.90₪ (1)(2)

עמלה זו לא תגבה בעד כרטיס חיוב מיידי  ₪ 7.50(דביט)כרטיס חיוב מיידי 
שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי 

בתוקף שהונפק ללקוח על ידי הבנק באותו 
 חודשים ממועד 36חשבון וזאת לתקופה של 

ההנפקה של כרטיס החיוב המיידי

(13) (12) (11) ₪ 27דמי טעינה(א1)

טיפול בהכחשה לא מוצדקת (4)
של עסקה

(5)ח" ש15

מיידי /פירעון מוקדם(5)
לעסקאות

(6)ח" ש30

הנפקת כרטיס חליפי(6)

(8) (7)ח" ש30הנפקה רגילה

(7)ח" ש40הנפקה מיידית

עסקאות במטבע חוץ(7)

עסק קטן/ התעריפון המלא ליחיד 

01.05.2019: בתוקף מתאריך



(9) מסכום העסקה2.8%עסקאות בדולר או באירו

(9) מסכום העסקה2.8%עסקאות במטבע אחר

משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ(8)

משיכת מזומן בדולר או באירו 
ממכשיר אוטומטי

3.50%(10)

משיכת מזומן במטבע אחר 
ממכשיר אוטומטי

3.50%(10)

משיכת מזומן  בדולר או 
באירו בדלפק

3.50%(10)

משיכת מזומן  במטבע אחר 
בדלפק

3.50%(10)

משיכת מזומן במטבע חוץ 
מחשבון המנוהל באותו מטבע

16₪ (10) (19)

רכישת מטבע חוץ מחלפן  (ה)
באמצעות כרטיס אשראי

6$ (19)

רכישת מטבע חוץ מחלפן (9)
באמצעות כרטיס אשראי

6$ 

מידע(10)



(15) (5) ₪ 10איתור מסמכים

הוצאות צד שלישי בגין (11)
משלוח כרטיס אשראי חליפי 

לחוץ לארץ

מחיר המשלוח הינו 
בהתאם למחירון 

חברת השילוח ליעד 
הוצאות צד שלישי בגין (12)

 ₪ 25הזמנת מסמך מחוץ לארץ

(14) 5₪  הודעה על פיגור בתשלומים (14)

 150₪מכתב התראה של עורך דין(15)

(16) 60₪פירעון מוקדם של הלוואה(16)

העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ (17)
ומחוץ לארץ

19$ - 270$   
(17) (18)

מחזורתעריף מופחתמחזור
תעריף 

מופחת

כרטיסים 

רגילים 

, מקומי)

, ל"בינ

זהב , עסקי

(ופלטינום

14.9₪ 1,000₪ 12.90₪ 2,500₪ 9.9₪ 

.ל.א.הערות ויזה כ

כמשמעותם , "חודש-"ו" חיובים", "רכישות"המונחים )פטור בדמי הכרטיס /בחלק מהכרטיסים נקבעו יעדים חודשיים אשר ביצוע רכישות בסכומים המפורטים מטה יקנו הנחה (1)

:להלן פירוט החיובים החודשיים וסכומי ההנחות בדמי הכרטיס נכון למועד זה,  (www.cal-online.co.ilאת התקנון המלא ניתן לראות באתר . בתקנון קונים ומזוכים

תעריף בסיססוג כרטיס

2מדרגה 1מדרגה 



מבוטל   (4)

.במקרים בהם יתבקש שירות זה, בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ   (5)

.במקרים בהם יתבקש שירות זה, בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ   (7)

חידוש כרטיס הנושא תמונה/ הנפקת, או חידוש של כרטיס מעוצב/חל גם על הנפקה ו   (8)

 וגם עבור משיכה בדלפקATMהעמלה תיגבה עבור משיכה במכשיר  (10)

.Prepaidעבור כרטיס  (11)

. ₪ 7לכרטיסים בהם לא ניתן למשוך מזומן תינתן הנחה בסך  (12)

 ₪ 12עמלת הטעינה תעמוד על , בכרטיסים בהם קיימת טעינה חוזרת (13)

לרבות עקב החזר חיוב מהבנק (14)

העמלה נגבית בגין כל מסמך בנפרד, או דוחות המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח/הפקה או הדפסה של מסמכים ו (15)

.Western Unionהעברת מטבע חוץ באמצעות  (17)

עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום ההעברה (18)

. למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי השער היציג במועד קליטת העסקה$ -ח או מ"ההמרה מש. העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל החשבון (19)

.תעריפי העמלות הנקובים אינם כוללים הנחות שניתנו לתקופה קצובה

. לא יינתנו הנחות בגין מחזור לכרטיסים המשוייכים למועדוני תעופה   (2)

כרטיס אגב סגירת חשבון  סך העמלות בעד ביטול. 2008ח "התשס (עמלות) (שירות ללקוח)בכפוף לכללי הבנקאות , העמלה תיגבה בגין כל בקשה לפרעון   (6)

. 40₪יהיה כפוף לתקרה של , במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק

במידה . 2.8%בחשבון שקלי ההמרה תבוצע על פי השער היציג בתוספת . ח"עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה המבוצעת במטבע שונה מש  (9)

ח על פי השער היציג של הדולר "והעסקה בוצעה במטבע שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה לדולר על פי שערי החברות הבינלאומיות וממנו תבוצע המרה לש

.2.8%ח ההמרה על פי שערי החברות הבינלאומיות בתוספת "בחשבון מט. 2.8%בתוספת 

 Calוכן בפירעון מוקדם של פריסות תשלומים למעט בכרטיסי . עמלה זו תיגבה גם בגין שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב (16)

choice.

המפורסמים במשרדי כרטיסי אשראי , מ"התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתעריפון המלא של כרטיסי אשראי לישראל  בע



אמריקן אקספרס 

דמי כרטיס(1)

כרטיס אמריקן אקספרס 
מקומי

13.16₪ (1)(2)

כרטיס אמריקן אקספרס ירוק 
כרטיס אמריקן אקספרס / 

classic

18.24₪ (1)(2)

כרטיס אמריקן אקספרס 
BUSINESS כרטיס /  ירוק

אמריקן אקספרס 
BUSINESS

18.24₪ (1)(2)

(2)(1)22.29 ₪כרטיס אמריקן אקספרס זהב

כרטיס אמריקן אקספרס 
BUSINESSזהב 

₪ 22.29(1)(2)

 (8)  5.07₪עמלת טעינה(א1)

עמלת תשלום נדחה בשל (2)
עסקאות שבוצעו עד יום 

31.1.15

0.49 ₪ (12)

מיידי של /פירעון מוקדם(5)
עסקאות

(8)לבקשה ₪  29.38

הנפקת כרטיס חליפי(6)

(9) (8)   ₪ 27.34הנפקה רגילה



(9) (8)   ₪ 39.51הנפקה מיידית

עסקאות במטבע חוץ(7)

(3)(7)(8) 2.30% עסקאות בדולר או באירו

(3)(7)(8)2.30%עסקאות במטבע אחר

ל"משיכת מטבע חוץ בחו(8)

בדולר או באירו ממכשיר 
אוטומטי

3.90%(8)(7)(3)

(3)(7)(8)3.90%במטבע אחר ממכשיר אוטומטי

(3)(7)(8)3.90%בדולר או באירו בדלפק

(3)(7)(8)3.90%במטבע אחר בדלפק

במטבע חוץ מחשבון המנוהל 
באותו המטבע

19₪ (8)(7)(4)

רכישת מטבע חוץ מחלפן (9)
באמצעות כרטיס אשראי

(6)(7)(8)  דולר3.55  

מידע(10)

הפקה או הדפסה של מסמכים 
המצויים במאגר הממוחשב 

לבקשת הלקוח

(8) לבקשה ₪ 10.53

(8) לבקשה ₪  13.98איתור מסמכים

(8)  ₪ 39.17(של אשראי)פירעון מוקדם (11)

לכל  ₪ 4.96  הודעות על פיגור בתשלומים(12)
התראה/ הודעה

 (8)

(8)  145.62₪מכתב התראה של עורך דין(13)

החזרת : הוצאות צד שלישי  (14)
חיוב מסיבת אין כיסוי 

מועקל וצו , מוגבל, מספיק
משפטי

10.95₪ (8) (11)

 (5)(8)(10)  דולר50ל בדלפק"ח בחו"משיכת מט



משלוח כרטיס חליפי מהארץ (15)
ל"לחו

 (8) (5)  דולר14.51איסוף במשרדי המשלח

 (8) (5)  דולר17.83משלוח לכתובת הלקוח

 (8) (5)  דולר125ל"הנפקת כרטיס חליפי בחו(17)

ביאורים

.עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם למועד החיוב שלפניו (?עמית רלוונטי- לרבות עבור כרטיסי מועדון)דמי הכרטיס ייגבו מידי חודש בחודשו לפי סוג הכרטיס 1

2

יעד חודשי 

בש״ח

1,0006,0001,0006,0001,5006,500

סכום 

הנחה 

חודשי 

ח"בש

2.0513.284.0815.334.0816.34

סכום 

לתשלום 

חודשי 

בש״ח

פטור12.25פטור11.25פטור11.23

יעד חודשי 

בש״ח

1,5006,5002,0007,000

סכום 

הנחה 

חודשי 

ח"בש

6.1418.409.2022.48

הערות אמריקן 
אקספרס ישתנה בכל עת בה יחול , סכומן של עמלות בגינן נגבה מע״מ על פי דין. * מטבע שאינו דולר או אירו" = מטבע אחר. "דולר ארה״ב" = דולר"

.שזנוי בשיעור המע״מ בהתאם לשיעור השינוי

החיוב אשר בהגיע אל כל אחד מהם תוקנה , יעדי חיוב בגין רכישות בבתי עסק בארץ ובחו״ל שחויבו בחשבון הבנק במועד, לכרטיסים המפורטים להלן

סוג 

הכרטיס

אמריקן אקספרס קרדיטאמריקן אקספרס כחולאמריקן אקספרס מקומי

סוג 

הכרטיס

אמריקן אקספרסאמריקן אקספרס

Classic / Business / זהב ירוקBusiness / זהב



סכום 

לתשלום 

חודשי 

בש״ח

פטור13.28פטור12.25

4

.למעט ללקוח שמוגדר לו חשבון בדולר שאז תחויב העמלה בדולר, לסכום העמלה הנקוב בדולר תבוצע המרה לפי השער היציג של הדולר לשקל ותחויב בשקלים5

6

7

. ללא תלות בסכום משיכת מטבע החוץ, סכום העמלה הינו קבוע. בגין משיכת מזומן במטבע חוץ ומחשבון המנוהל באותו מטבע תיגבה עמלה זו בלבד

תבוצע המרה , אם העסקה תחויב בחשבון הבנק בשקלים: העמלה תחויב באותו סוג מטבע בו מחויב חשבון הבנק בגין עסקת רכישת המטבע מחלפן

ייעשה בהתאם לדיווח שיתקבל אצל המנפיקה , רכישת מט״ח מחלפן באמצעות כרטיס אשראי/ משיכת מט״ח בחו״ל / סיווג העסקה כעסקה במט״ח 



.הטעינה/ ההזמנה / התשלום יגבה במועד החיוב הראשון שלאחר ביצוע הפעולה 8

9
.י הארגון הבינלאומי ובכל מקרה לא יותר מהסך הנקוב בגין עמלה זו"בהתאם להוצאות הממשיות שתחויב המנפיקה ע, העמלה תיגבה כאשר המשיכה תבוצע בלא הצגת כרטיס10

11
.שיק. הרשאה לחיוב חשבון ג. ב; הוראת קבע. א: חיוב באמצעות

12

. הנחה25%-כרטיס שלישי באותו חשבון יהנה מ.  הנחה50%-כרטיס שני באותו חשבון יהנה מ13

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

:הגדרות

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

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

:חיוב חשבון הבנק

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

תחויב בסכום העסקה- עסקה שבוצעה באירו : ידי המנפיקה-לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל במטבע האירו ובקשתו אושרה על- חיוב חשבון המתנהל במטבע האירו .ב

.ועסקה שבוצעה במטבע חוץ שונה מאירו תחויב בשקלים בהתאם לשער ההמרה, המקורי באירו

תחויב בסכום העסקה המקורי- עסקה שבוצעה בדולר : ידי המנפיקה-לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל בדולר ובקשתו אושרה על- חיוב חשבון המתנהל במטבע דולר .ג

.לפי שעריו ונהליו של הארגון הבינלאומי, תחויב בדולר לאחר ביצוע המרה לדולר- עסקה שבוצעה במט״ח שונה מדולר , בדולר

העסקה תחויב בהתאם לאמור לעיל, ידי המנפיקה-לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל הן באירו והן בדולר ובקשתו אושרה על- חיוב חשבון המתנהל הן באירו והן בדולר .ד

.באירו אם בוצעה במקור באירו ובדולר אם בוצעה במט״ח שונה מאירו, לעיל' וג' בסעיפים ב

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

.או לכרטיסים מסוגים שונים/ללקוחות מסוימים ו

.ו

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

.ז

כרטיסים שבהחזקתו יחויב בעמלת הנפקת כרטיס חליפי עבור כרטיס אחד בלבד וזאת בתנאי שהודעתו ' גניבה של מס/לקוח המודיע על אובדן

המחויב (או קרדיט בתשלומים קבועים/כולל מבצעי דחייה ופיצול ולמעט עסקאות קרדיט ו)עמלת תשלום נדחה תגבה במועד החיוב בגין כל תשלום בעסקת תשלומי בית העסק 

.באותו מועד חיוב

במועד קליטת העסקה אצל  (א): כפי שידוע, בו בוצעה העסקה לשקל, ח"השער המתפרסם על ידי בנק ישראל כשער החליפין היציג של המט- שער ההמרה״ "

תחויבנה בחשבון באופן שוטף ביום העסקים הבא לאחר , (לרבות עסקאות שבוצעו בשקלים)עסקאות המדווחות למנפיקה באמצעות הארגון הבינלאומי -  מועד החיוב 

.לסכומי החיוב יתווספו עמלות כמפורט בתעריפון  

מ ובאתר "המפורסמים במשרדי פועלים אקפרס בע, מ"התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתעריפון המלא של פועלים אקספרס בע



28.01.2019 של בנק ירושליםPrepaidכרטיס 

הערותמועד הגבייהסכום עמלהשירות

דמי טעינה 
לגבי )

כרטיסים 
נטענים 

(בלבד

גבייה במועד העסקה 55₪דמי טעינה
פטור מעמלה 

למטעני כרטיס 

wisecard

טיפול 
בהכחשה 

לא 
מוצדקת 
של עסקה

גבייה במועד העסקה 15.00₪

 32.90₪דמי כרטיס
העמלה נגבית מדי 

חודש
.בגין החודש החולף

באם הכרטיס 
בוצעה )יהיה פעיל 

משיכה /רכישה
באמצעותו 

 חודשים 3במהלך 
תיתן  (האחרונים

הטבה לפיה סכום 
העמלה תהיה 

ח" ש22.90

שירותים 
מיוחדים

דמי כרטיס



הנפקת 
כרטיס 
-  חליפי 

הנפקה 
- רגילה

משלוח 
הכרטיס 

בדואר

גבייה במועד העסקה 45.00₪

הנפקת 
כרטיס 
- חליפי 

הנפקה 
- מידית

משלוח 
בדואר תוך 

 ימי 2
עסקים

(3) (1)גבייה במועד העסקה 80.00₪

שירותים 
במטבע חוץ

עסקאות  
במטבע 
שאינו 
מטבע 

הכרטיס

(2)גבייה במועד העסקה3.00%

משיכת 
מזומן 

ממכשיר 
אוטומטי 

ל "בחו
שלא 

במטבע 
הכרטיס

(2)גבייה במועד העסקה3.90%

שירותים 
מיוחדים



רכישת 
מטבע חוץ 

מחלפן 
באמצעות 

הכרטיס

גבייה במועד העסקה 6.00$

מידע

איתור 
מסמכים

גבייה במועד העסקה 15.00₪

שירותים 
נוספים

מכתב 
התראה של 

עורך דין
גבייה במועד העסקה 150.00₪

הוצאות צד 
שלישי

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 
מסמך 

מחוץ לארץ

המחיר הוא בהתאם לעלויות צד 
שלישי

(3)גבייה במועד העסקה



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

יתבקש שירות זה

.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

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

.היציג של אותו מטבע והעמלה תחויב בשקלים

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

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



הערותמועד הגביהמחירשירות

אשראים דוקומנטריים יבוא(1)

 3עד  (ללא קיום)יבוא . ד.פתיחת  א
חודשים

(מינימום $ 150) 1.75%

מעבר לתקופת ). ד.הארכת תוקף א
(הפתיחה המקורית

לחודש או חלק ממנו(מינימום $ 50) 0.50% 

(מינימום $ 75) 0.2% חודשים3ד יבוא עד .קיום  א

 חודשים נוספים 3- הארכת קיום ל
או חלק מהם

(מינימום $ 35) 0.15%

שאינו כולל סכום )ד יבוא .תיקון בא
(או תוקף

60$ 

אקצפט )ד יבוא .קיבול על א
לשנה (בערבותינו

( מינימום125$) 5%

 60$ד.ניצול א

(מינימום $ 75) 0.35%ערבות ימית

טיפול בסחורות הנשלחות למחסן 
ערובה

לרבעון או חלק ממנו(מינימום $ 75) 0.35%

 35$שחרור סחורות ממחסן ערובה

 40$טיפול בדוקומנטים בלתי תקינים

 50$.ד.ביטול א/ ד .ניצול א-אי

דוקומנטים לגוביינא יבוא(2)

(מינימום $ 50) 0.75%גביית דוקומנט במזומן

שנתי. (מינימום $ 50) 1.50%לשנה (ללא ערבות הבנק)קיבול 

01.05.2016: בתוקף מתאריך

סחר חוץ - 7חלק 

עסק קטן/ התעריפון המלא ליחיד 



תשלום דוקומנט שהוצג על ידי 
הלקוח

(מינימום $ 40) 0.50%

(מינימום $ 50) 0.25%ערבות ימית

 15$ברור גורל

אשראים דוקומנטריים יצוא(3)

הודעות על פתיחת אשראים 
דוקומנטריים

, מינימום $ 50) 0.125%
(מקסימום $ 190

(מינימום $ 50) 0.15% חודשים3יצוא עד . ד.קיום א

 חודשים נוספים 3- הארכת קיום ל
או חלק מהם

(מינימום $ 50) 0.20%

(מינימום $ 100) 0.75%ניצול אשראי דוקומנטרי

(מינימום $ 100) 2.50%לשנה (תשלום דחוי)קיבול 

(מינימום $ 50) 0.15%לא מקויים. ד.א- תשלום נדחה

(מינימום $ 60) 0.125%מקויים. ד.א- תשלום נדחה

(מינימום $ 50) 0.15%סחור/ תשלום 



שאינו כולל סכום )יצוא . ד.תיקון בא
(או תוקף

60$ 

 40$טיפול בדוקומנטים בלתי תקינים

(מינימום $ 100) 0.75%העברה למוטב שני

(מינימום $ 50) 0.25%'אישור להמחאה זכויות המוטב לצד ג

 50$.ד.ביטול  א/ עמלת אי ניצול 

שרותים מיוחדים לסחר חוץ(4)

, מינימום $ 100) 0.50%טיפול בהלוואות מימון סחר חוץ
(מקסימום $ 500

תכנון ופתיחת תיק בעסקאות 
יצוא /משולבות של יבוא 

(TRANSFERABLE / BK TO 
BK )

250$ 

דמי טיפול בהכנת מסמכים 
יצוא/ לעסקאות משולבות יבוא 

, מינימום $ 250) 0.25%
(מקסימום $ 1,000

דוקומנטים לגוביינא יצוא(5)

(מינימום $ 50) 0.25%הצגת מסמכים

(מינימום $ 15) 0.50%לשנה (תשלום דחוי)קיבול 

 15$ברור גורל

ל"מחו/ ל "טיפול בערבויות לחו(6)

(מינימום $ 150) SBLC5%הנפקת ערבות פיננסית או 

(מינימום $ 50) 0.20%בדיקת טיב ונוסח

, מינימום $ 50) 0.1%הארכה
(מקסימום $ 150



הערותמועד הגביהמחירשירות

לשנה מראשח" ש250שמירת דואר בסניף(1)

ח "  ש115) 0.50%טיפול בירושות ועיזבונות(2)
ח "  ש580, מינימום

(מקסימום

שחרור כספים ללא צו ירושה 
באמצעות כתב שיפוי

ח" ש100

משיכת מזומנים באמצעות מכשיר (3)
מרוחק מהסניף

ללקוחות בנק ירושלים המחזיק בכרטיס - פטור מעמלה  11.90₪ 
הבנק

למשיכה באמצעות כרטיס אשר הונפק  – 5.90עמלה בסך 
שאישור המשיכה בגינו מבוצע )על ידי מנפיק ישראלי 

 .(ב"באמצעות מס

משיכת מזומן במכשיר אוטומטי (4)
באמצעות כרטיס נטען שאינו מקושר 

לחשבון עובר ושב

גבייה במועד 0.30%
המשיכה

עסק קטן/ התעריפון המלא ליחיד 

15.04.2019: בתוקף מתאריך

שירותים מיוחדים - 9חלק 



הערותמועד הגביהמחירשירות

כפי שיהיו בתוקף במועד אגרות רישום(1)
הרישום

החזר שיק או הרשאה לחיוב חשבון (4)
לטובת הבנק

לפי חיוב בפועל

לפי חיוב בפועלהוצאות בנק קורספונדט(5)

' פירוט בנספח הEMIביטוח הלוואה לדיור (6)
לתעריפון המלא

הוצאות ברוקר בחוץ לארץ(7)

ח"ח לפי האג"חיוב במט( מקסימום350) 25חים"אג

 10$)למניה  $ 0.015מניות
 0.25%, מינימום

(מקסימום

למעטפהלפי חיוב בפועלדואר רשום בארץ(8)

למעטפהלפי חיוב בפועלדואר רשום לחוץ לארץ(9)

משלוח כרטיס חיוב חליפי לחוץ (10)
לארץ

למשלוחלפי חיוב בפועל

לפי חיוב בפועלמשלוח באמצעות בלדר(11)

 תשלום לחברת אשראי בגין תשלום(12)
באמצעות כרטיס אשראי

 1.755%)לפי חיוב בפועל 
מסך העסקה לכלל 

 מסך 3.51%הכרטיסים 
(ס"העסקה לכרטיסי אמק

לעסקה

 משיכת מזומן במטבע חוץ בחוץ(13)
לארץ בדלפק

 העמלה בהתאם לתעריפי
 חברות כרטיסי האשראי

6כמפורט בחלק 

הוצאות צד שלישי - 11חלק 

עסק קטן/ התעריפון המלא ליחיד 

01.05.2016: בתוקף מתאריך



תשלומים לבורסה - ' הוצאות צד ג(14)
אביב-לניירות ערך בתל

, חבילת מידע הכוללת מניות. 1
המירים ותעודת סל 

חבילת מידע נגזרים . 2
חבילת מידע מלאה. 3

לפי חיוב בפועל




































