
26/05/2019(תאגיד)    לוח תעריפים לעסק גדול 

גובה העמלה 

הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף

חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים פרק 1

בוטל 1.1

בוטל 1.2

דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ) חח"ד ( 1.3

בסוף חודש 10 ש"ח לחודש 1.23 ש"ח  לפעולה רישום פעולה בחשבון   1.3.1

)עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות על השירותים השונים(

לרבעון בתחילת רבעון ₪ 170.00 דמי ניהול קבועים בגין אשראי 1.3.2

משיכת מזומנים 1.4

משיכת מזומנים ע"י בעל החשבון בטופס של הבנק : 1.4.1

₪ 5.00 בסניף בו מתנהל החשבון

₪ 5.00 בסניף אחר

רק עבור שיק המשוך על בנק אחר ₪ 80.00 ₪ 15.00 0.75% פדיון שיק בידי מוטב שאיננו בעל החשבון )קנית שיק( 1.4.2

העברות / העברות בהוראת קבע 1.5

לרבות העברה לחשבון אחר של הלקוח בבנק ₪ 10.50 העברה/הפקדה לחשבון לקוח אחר בבנק )לרבות השלשות( 1.5.1

₪ 45.00 העברה/הפקדה לחשבון בבנק אחר ) באמצעות מס"ב ( 1.5.2

1.5.3

10 ש"ח להעברה העברה בהוראת קבע בבנק/לבנק אחר 1.5.4

30.00 ₪ )RTGS( העברה לחשבון בבנק אחר במערכת זה"ב 1.5.5

שטרות ושיקים 1.6

פנקס שיקים .1.6.1

לשיק, 0.35 ₪ לשיק בהזמנת פנקס באינטרנט ₪ 0.36 פנקסי שקים אישיים                            )פ( .1.6.1.1

בהתאם לנספח א' פנקסי שקים מסחריים 1.6.1.2

מקביל ל 10.21 ₪ 13.00 הפקדת שיק דחוי  )לרבות נכיון שיקים( .1.6.2

. החזרת שיקים/חיובים על פי הרשאה/שטרות/שיקים דחויים 1.7

₪ 50.00 חיוב המושך/משלם מהסיבה אין כיסוי מספיק, חשבון מוגבל, או חשבון  1.7.1

מעוקל

₪ 25.00 חיוב המושך/המשלם מסיבה אחרת )למעט החזרה שנגרמה על ידי  1.7.2

הסניף(

₪ 16.00 חיוב המפקיד בגין שיק שהוחזר )למעט החזרה שנגרמה ע"י הסניף( 1.7.3

₪ 20.00 חיוב מוטב בגין החזרת חיוב על פי הרשאה מהסיבה "אין כיסוי מספיק" 1.7.4

₪ 40.00 חיוב מוטב בגין הצגה חוזרת של חיוב על פי הרשאה שבוטל בהוראת  1.7.5

הלקוח החל מהחזרה

₪ 16.00 החזרת שיק/שטר לפני מועד הפרעון על פי בקשת הלקוח 1.7.6

. אי כיבוד הוראת קבע בגין הלוואות 1.7.7

קשור לסעיף 10.17  ₪ 75.00 אי כיבוד ראשון בגין חיוב הלוואה עפ"י הרשאה 1.7.7.1

)מתעדכן אוטומטית(

קשור לסעיף 10.18  ₪ 90.00 אי כיבוד חוזר ברציפות של הוראת קבע בהלוואה על פי הרשאה  1.7.7.2

)מתעדכן אוטומטית( מהלקוח

. ביטול שיק/חיוב בודד/הרשאה 1.8

לסדרת שיקים 68 ש"ח לסדרת  17 ש"ח לפעולה הוראת ביטול/הפשרת הוראת ביטול של שיק 1.8.1

שיקים

5 ש"ח לפעולה הוראת ביטול או הוראה להפשרת ביטול של הרשאה כללית לחיוב  1.8.2

החשבון/הוראת קבע  )פ(

שירותים נוספים 1.9

₪ 5.00 דמי גביה בגין תשלום חשבון בדלפק 1.9.1

₪ 20.00 מכירת שיק בנקאי 1.9.2

. טיפול במזומנים )בהפקדה, במשיכה או בפריטה(: 1.9.3

₪ 2.50 לכל 100 מטבעות 1.9.3.1

0.15% מהעסקה מזומנים מעל 10,000 ש"ח 1.9.3.2

לשנה מראש ₪ 250.00 שמירת דואר בסניף על פי הוראות הלקוח 1.9.4
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
טיפול בירושה ועזבונות: 1.9.5

₪ 580.00 ₪ 115.00 0.50% מהירושה במטבע ישראלי 1.9.5.1

190$ $ 25 0.50% מהירושה במטבע זר 1.9.5.2

₪ 100.00 שחרור כספים ללא צו ירושה באמצעות כתב שיפוי 1.9.6

₪ 35.00 איתור כתובת 1.10

  ₪ 1000 1.11 שינוי בעלות  בחשבון

40,000 ₪ לחודש טיפול שוטף ובקרות עבור חברות מסוג נש"פ או טכנולוגיה או ייעוץ 6% מהיקף התקבולים 1.12
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
. . .

שירותים ממוחשבים -מידע ואישורים פרק 2

. . . מידע ממוחשב 2.1

לתדפיס . . ₪ 1.60 תדפיס "דף חשבון " מעל 5 בחודש 2.1.1

לתדפיס . . ₪ 2.50 שאילתות בנושאים אחרים 2.1.2

אחת לחודש  . . פטור שאילתת ריכוז יתרות חובה וזכות של הלקוח

לכל שאילתה חמישית ואילך )שאילתה- למעט דף חשבון סופי( . . ₪ 2.50 שאילתות המודפסות באמצעות מסוף הפקיד 2.1.3

. . . הפקת סרטים מגנטיים, תנועות ושוברי תשלום 2.1.4

בסוף החודש . . 6.5 ש"ח לדף הפקת דף חשבון בתדירות מיוחדת לבקשת הלקוח 2.1.5

. . שירותים בנקאיים בתקשורת 2.2

. . פטור שירותים באמצעות הטלפון 2.2.1

. . שירותים באמצעות פקס: 2.2.2

עד 5 דפים ומעבר לזה אותו סכום לכל דף נוסף בעת השגור . . ₪ 4.50 תדפיס פקס בארץ 2.2.2.1

עד 5 דפים ומעבר לזה אותו סכום לכל דף נוסף בעת השגור . . ₪ 15.00 תדפיס פקס לחו"ל 2.2.2.2

. . שירותים באינטרנט 2.2.4

. . ₪ 30.00 קבלת שערי בורסה מקוונים בשעות המסחר בבורסה באמצעות  2.2.4.1

המערכת

. . שיחזור מידע 2.3

לדף או חלקו . . הפקה מחדש של דפי חשבון: 2.3.1

לדף או חלקו בעת הבצוע . . ₪ 8.00 עד 12 חודשים 2.3.1.1

לדף או חלקו בעת הבצוע . . ₪ 13.50 מעל  12 חודשים 2.3.1.2

. . איתור מסמכים + צילום: 2.3.2

. . ₪ 16.00 שנה שוטפת או שנה שלפניה 2.3.2.1

. . ₪ 31.50 למעלה מ -   12 חודש 2.3.2.2

לעמוד אחד . . ₪ 2.00 צילום מסמכים 2.3.3

. . ₪ 48.00 פירוט תיק ני"ע לתאריך מסוים )סטייטמנט( 2.3.4

. . ₪ 130.00 הכנת מידע מיוחד 2.3.5

. . איתור חשבונות/כספות 2.4

לא כולל הודעה ועיקולים . . ₪ 150.00 באמצעות יחידה מרכזית 2.4.1

. . אישורים והמלצות 2.5

לא כולל אישור יתרות שמופק בסוף שנה ללקוח . . ₪ 45.00 אישור יתרות  וניכוי מס 2.5.1

. . ₪ 50.00 אישור תשלומי ריבית, תקבולי ריבית ודיבידנדים 2.5.2

. . ₪ 20.00 אישור חתימות ללקוח הבנק בלבד 2.5.3

. . ₪ 50.00 מכתב המלצה )לקונסוליה, לגוף אחר( 2.5.4
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
. .

אשראים, ערבויות ובטחונות פרק 3:
. .

דמי גביה בגין החזר תקופתי 3.1

מקביל ל  - 10.6.1  ₪ 2.00 של הלוואות לרכישת דירת  מגורים )פ( 3.1.1

מקביל ל  - 10.6.2 ₪ 6.00 של הלוואות אחרות 3.1.2

עמלת פרעון מוקדם - עמלה בהלוואה לא מוכוונת 3.1.3

₪ 60.00 עמלה תפעולית - בכל המגזרים 3.1.3.1

0.1% מהסכום שנפרע עמלת אי הודעה מוקדמת אם לא נמסרה הודעה מוקדמת של לפחות  3.1.3.2

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

המגזרים

הפרש בין שערי ריבית  עמלת פערי ריבית )הפרשי היוון( )ראה הערה ג'( - בכל המגזרים  3.1.3.3

עפ"י הסכם ההלוואה  בריבית קבועה או בריבית המשתנה בתדירות של פחות מפעם בשנה

הנפרעת לבין הריבית 

הממוצעת

פטור עמלת פערי ריבית )הפרשי היוון( - בכל המגזרים בריבית משתנה כאשר  3.1.3.4

תדירות השינוי היא שנה ומטה

מחצית מהשיעור  עמלת מדד ממוצע - הלוואה צמודה למדד - אם הפירעון נעשה בין ה-1  3.1.3.5

הממוצע של השיוי במדד  ל-15 בחודש

ב-12 המדדים האחרונים

הפרשי שער לשני ימי  עמלת הפרשי שער - הלוואה במט"ח או צמודה למט"ח - אם לא נמסרה  3.1.3.6

עסקים בהם נערך  הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים

מסחר במט"ח הן בארץ 

והן בחו"ל שלאחר 

הפירעון

. דמי טיפול בהלוואות 3.2

. הועבר לסעיף 3.3.1 3.2.1

100$ 0.55% הלוואות במטבע חוץ מהבנק 3.2.2

. עריכת מסמכים בגין אשראי ובטחונות 3.3

עמלה זו תגבה פעם אחת בעת מתן ההלוואה הראשונה . במידה  . עריכת מסמכים משפטיים בגין אשראי ובטחונות ללקוחות - הגביה  3.3.1

והלקוח יבקש להגדיל את סכום ההלוואה תגבה עמלה על התוספת  במעמד חתימת אחד הלווים על הסכם ההלוואה / הסכם למתן שירותים 

בלבד בנקאיים. עמלה זו לא תוחזר במקרה של אי ביצוע האשראי .

₪ 125.00 עד 10,000 ש"ח .

₪ 500.00 מ 10,001 ש"ח עד 50,000 ש"ח .

₪ 1,000.00 מ 50,001 ש"ח עד 100,000 ש"ח .

₪ 2,500.00 מ 100,001 ש"ח עד 500,000 ש"ח .

₪ 4,000.00 מ 500,001 ש"ח עד 1,000,000 ש"ח .

₪ 8,000.00 מ 1,000,001 ש"ח עד 5,000,000 ש"ח .

₪ 10,000.00 מ 5,000,001 ש"ח עד 10,000,000 ש"ח .

0.110% מעל 10,000,001 ש"ח .

במידה ונגבתה עמלת עריכת מסמכים משפטיים בגין אשראי  2% עריכת מסמכים משפטיים וטיפול בביטחונות בגין מסגרת אשראי בעו"ש,  3.3.1.1

ובטחונות )סעיף 3.3.1( לא ניתן לגבות עמלה זו. מסגרת הלוואות ובטחונות )הגדלה/הקטנה/חידוש(

בוטל 3.3.1.2

נכיון שיקים עמלה נגבית אחת ליום 3.3.1.3

עסקים

35.00 ₪ נכיון שיקים עד 5,000 ₪ .

90.00 ₪ נכיון שיקים מעל 5,000 ₪ .

מכתבי הסכמה ליצירת שעבוד: 3.3.2

₪ 350.00 לבנק אחר )פ( 3.3.2.1

₪ 220.00 מבנק אחר 3.3.2.2

₪ 400.00 0.10% מכתב הסכמה להחרגה  עתידית  משעבוד לצד ג' 3.3.2.3

הסכמה ליצירת שעבוד בדרגה שווה לבנק אחר )פרי-פסו(: 3.3.3

מקביל ל  - 10.10.1 ₪ 130.00 על אשראי לרכישת דירת מגורים או במשכון דירת מגורים )פ( 3.3.3.1

מקביל ל  - 10.10.2 0.50% על אשראי אחר 3.3.3.2

שעבודים בטפסים סטנדרטים בבנק: 3.3.4

בנוסף ביול והוצאות רישום אצל הרשם המתאים ₪ 220.00 פקדון, משכונים וכו' כולל שעבוד שוטף 3.3.4.1

₪ 40.00 כתב קיזוז לפקדון בבנק עד 10,000 ש"ח 3.3.4.2

₪ 80.00 כנ"ל מעל 10,000 ש"ח 3.3.4.3

100 ₪ הגשת מסמכי שיעבוד לרישום ע"י נציג התאגיד הבנקאי אצל הרשם 3.3.4.4
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
בנוסף ביול והוצאות רישום אצל הרשם המתאים 0.1% משווי הבטחון שעבודים הדורשים טיפול משפטי מיוחד  )משכנתא, חוזי נדל"ן, שעבוד  3.3.5

מניות בבעלות חברה, זכויות חוזיות וכו'(

עמלה זו תגבה פעם אחת בעת מתן ההלוואה הראשונה . במידה  שינוי/ביטול שעבודים: 3.3.6

והלקוח יבקש להגדיל את סכום ההלוואה תגבה עמלה על התוספת 

בלבד

העמלה לא תגבה במקרים בהם הלקוח פרע את יתרת האשראי  ₪ 100.00 שינוי/ביטול שעבודים המפורטים בסעיף 3.3.3  )למעט  כתב קיזוז( 3.3.6.1

בעצמו  , בנוסף ביול והוצאות רישום אצל הרשם המתאים .

בנוסף ביול והוצאות רישום אצל הרשם המתאם ₪ 350.00 0.10% שינויים בשעבודים המפורטים בסעיף 3.3.4 3.3.6.2

₪ 150.00 ביטול שעבודים  המפורטים בסעיף 3.3.4 3.3.6.3

0.10% שינוי בפוליסת ביטוח  נלוות לשעבוד 3.3.6.4

עמלת טיפול בפוליסת ביטוח שלא חודשה במועדה 3.3.6.5

פטור הודעה ראשונה 3.3.6.5.1

100.00 ₪ הודעה שניה 3.3.6.5.2

200.00 ₪ הודעה על הקמת ביטוח ע"י הבנק 3.3.6.5.3

דמי טיפול שוטף בעסקת ליווי פרוייקט: 3.3.7

₪ 50,000.00 3% מעלות הפרוייקט /  עסקה עד היקף של 3.0    מליון $ 3.3.7.1

הביטחון

₪ 100,000.00 3% מעלות הפרוייקט /  עסקה בהיקף מעבר לסך הנ"ל 3.3.7.2

הביטחון

50.00 ₪ הנפקת שובר תשלום בליווי פיננסי 3.3.7.3

בדיקת ערבויות שניתנו לטובתינו: 3.3.8

מקביל ל- 7.6.2 $200 $50 0.20% ערבות שנתקבלה מבנק אחר, חידוש ערבות כנ"ל 3.3.8.1

א. בתום כל שנה תגבה עמלה מראש לשנה נוספת ערבויות 3.4

ב. החישוב יעשה על יתרה משוערכת לשנה נוספת של הערבות  . .

ליום התשלום .

ג. בנוסף ייגבו דמי טיפול בסך 200 ש"ח . .

ד. במקרים בהם נגבית עמלת מינימום בערבות , לא תיגבה עמלת  . .

עריכת /או בדיקת מסמכים בגין אשראי ובטחונות .

שיעור העמלה  בגין ערבות בנקאית המובטחת בפיקדון ספציפי  מראש לשנה ₪ 600 5.00% ערבויות כספיות 3.4.1

הינה 3%

ערבויות אחרות  3.4.2

מראש לשנה ₪ 600 5.00% ערבות פורמלית ביצוע / בלתי מסווגת 3.4.2.1

מראש לשנה ₪ 600 1.25% ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות במסגרת חוק מכר 3.4.2.2

הגביה מראש 200 ₪ לערבות תיקון ערבות מכל סוג שהוא 3.4.3

200 ₪ לערבות גביית ערבות שהוצאה ע"י בנק אחר 3.4.4

300 ₪ לערבות הסבת ערבות לפי חוק המכר לבנק אחר 3.4.5

הודעות והתראות 3.5

מקביל ל - 10.13  ₪ 5.00 הודעות והתראות לרבות הודעות על פיגור בתשלומים, מכתבי מעקב  3.5.1

בטחונות,אי המצאת פוליסת ביטוח או רשיון רכב והתראות שונות.

מקביל ל - 10.14 ₪ 150.00 מכתב התראה של עו"ד 3.5.2

₪ 30.00 משלוח הודעת התראה במסגרת חוק מושל"ך 3.5.3

שינוי מועד גביה 3.6

₪ 125.00 בהלוואה אחת 3.6.1

₪ 225.00 ₪ 50.00 לכל הלוואה נוספת 3.6.2
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף

ניירות ערך פרק 4

קניה ומכירה של ניירות ערך )לרבות בהנפקה ובפדיון( 4.1

ניירות ערך הנסחרים בבורסה של ת"א 4.1.1

₪ 24.00 0.75% מניות והמירים 4.1.1.1

₪ 24.00 0.50% אגרות חוב ישראליות 4.1.1.2

₪ 25.00 0.10% מק"מ 4.1.1.3

₪ 10.00 2.50% אופציות מעו"ף )קניה, מכירה, מימוש( 4.1.1.4

1% מנכס הבסיס ₪ 10.00 0.50% עסקה באופציות עמוק בכסף )כולל אופציה CALL עם מחיר מימוש 1  4.1.1.5

ש"ח(

0.5% )מערך החוזה( חוזים עתידיים - קניה /מכירה וכתיבה 4.1.1.6

₪ 1.00 דמי טיפול עבור סליקה יומית בגין כל תנועות הסליקה שבוצעו בחשבון  4.1.1.7

באותו יום

₪ 24.00 הוראת קניה / מכירה שלא בוצעה בני"ע ישראליים 4.1.1.8

ניירות ערך הנסחרים בבורסות חו"ל 4.1.2

מניות והמירים )כולל עמלת ברוקר בחו"ל( 4.1.2.1

$50 1.00% בארה"ב עד 25,000$ .

$50 0.90% בארה"ב מעל 25,000$ .

$150 1.35% בשאר הארצות עד 25,000$ .

$150 1.25% בשאר הארצות מעל 25,000$ .

אגרות חוב חו"ל 4.1.2.2

$100 0.50% עד 25,000$ .

$100 0.40% מעל 25,000$ .

$50 7$ לאופציה אופציות )על 100 מניות או פחות, כולל עמלת ברוקר בחו"ל( 4.1.2.3

$50 חוזים עתידיים בחו"ל )כולל עמלת ברוקר בחו"ל( 4.1.2.4

קרנות נאמנות הנסחרות בחו"ל 4.1.2.5

$100 2.50% עד 100,000$ .

$100 2.00% מעל 100,000$ .

$15 הוראת קניה / מכירה שלא בוצעה בני"ע זרים 4.1.2.6

8,500 ש"ח 5 ש"ח לני"ע 20  0.125% דמי ניהול פקדון ני"ע )עמלה לרבעון( 4.2

ש"ח לפקדון

העברת ניירות ערך 4.3

₪ 83.00 ₪ 20.00 0.25% לחשבון של אותו לקוח בבנק אחר )פ( 4.3.1

₪ 85.00 ₪ 6.50 0.25% לחשבון של לקוח אחר בבנק 4.3.2

₪ 80.00 ₪ 20.00 0.15% לחשבון של אותו לקוח בבנק 4.3.3

המרה, מימוש, הקצאה 4.4

₪ 20.00 0.30% המרת אג"ח ושטרי הון למניות ומימוש אופציות 4.4.1

₪ 20.00 0.10% הקצאת מניות הטבה 4.4.2

0.00 ₪ המרה בין ניירות ערך הנסחרים בארץ ובחו"ל 4.4.3

 ADR/GDR -0.5$ ל ני"ע הנסחרים בשיטת ADR/GDR המרה מני"ע הנסחר בחו"ל לני"ע  4.4.3.1

בתוספת 57.5$ לעסקה הנסחר בארץ

ADR/GDR 0.05$ המרה מני"ע הנסחר בארץ לני"ע הנסחר בחו"ל 4.4.3.2

50 $ לעסקה ני"ע אחרים-בהמרה מני"ע הנסחר בארץ לני"ע הנסחר בחו"ל ולהפך 4.4.3.3

תשלום ריבית, דיבידנד ופדיון 4.5

₪ 10.00 0.50% תשלומי ריבית, דיבידנד ופדיון של ני"ע המופקדים בבנק למשמרת 4.5.1

₪ 25.00 0.10% פדיון מלווה קצר מועד 4.5.1.1

₪ 40.00 1.00% תשלומי ריבית, דיבידנד ופדיון של ני"ע בדלפק 4.5.2

1.00% תשלומים בגין אג"ח מסוג בונדס 4.5.3

פעולות נוספות בניירות ערך 4.6

השאלת ני"ע לצורך מכירה בחסר 4.6.1

500 ש"ח לעסקה 0.5% לחודש מניות 4.6.1.1

500 ש"ח לעסקה 0.20% לחודש אג"ח / מק"מ 4.6.1.2

₪ 100.00 ₪ 11.00 0.25% משיכה של ני"ע 4.6.2

₪ 35.00 הוצאת יפוי כח לאסיפה כללית 4.6.3

עמלת הפצה מלקוחבהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )  4.7

עמלת הפצה (  - התשס"ו - 2006

עמלת הפצה מלקוח "קרן מסוג 1 " מהשווי לשנה 0.25% 4.7.1

עמלת הפצה מלקוח "קרן מסוג 2 " מהשווי לשנה 0.80% 4.7.2
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מהשווי לשנה 0.40% עמלת הפצה מלקוח " קרן מסוג 3 " 4.7.3
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מטבע חוץ פרק 5

עמלת חליפין 5.1

$13.40 2.00% מט"י - מט"ח לפי שער ידוע 5.1.1

$2,750.00 $6.70 0.200% מט"י - מט"ח לפי שער צהרים*/שער מוסכם

$26.80 4.00% המרה בין שני מטבעות  זרים לפי שער ידוע 5.1.2

$5,500.00 $13.40 0.40% לפי שער צהרים *

$30 עמלת אי ביצוע להוראה עם לימיט 5.1.3

* שער צהרים - שער שיתפרסם לאחר ביצוע העסקה .

פעולות במזומנים 5.2
הפרשי שער בין שער  הפקדת מזומנים לח-ן מט"ח 5.2.1
העברות נמוך לשער 

מזומן נמוך

משיכות מזומנים מח-ן מט"ח הפרשי שער בין שער  5.2.2
העברות גבוה לשער 

מזומן גבוה

תעריף ביטוח לפי 12.5% מהסכום מעוגל לאלף הראשון לכלפי  +עמלת כתב $100.00 $30.00 1.00% גביית בנקנוטים )ושיקים חריגים( 5.2.3

מעלה +הפרשי שער +הוצאות 

שיגור וביטוח

ללקוחות הבנק בלבד $5.00 0.50% פריטת / החלפת שטרות מט"ח 5.2.4

פעולות בשיקים 5.3

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 $3.50 ימי ערך + הוצאות  הפקדת שיק בחשבון מט"ח 5.3.1

תקשורת

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 $5.00 ימי ערך + הוצאות  $3.00 הפקדת המחאות נוסעים 5.3.2

תקשורת

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 עמלה חליפין+ימי ערך+  $3.50 0.50% קניית שיק המחאות נוסעים 5.3.3

הוצאות תקשורת

עמלה חליפין $500.00 $5.00 1.00% מכירת המחאות נוסעים ללקוח 5.3.4

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7  $100.00 $27.50 0.30% מכירת המחאה בנקאית 5.3.5

עמלת חליפין+ הוצאות 

תקשורת

עמלה כתב 15$ החזרת/ ביטול שיק במט"ח 5.3.6

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 עמלת כתב+ הוצאות  $110.00 $30.00 0.30% גביית שיק בחו"ל 5.3.7

תקשורת

$100.00 $20.00 0.15% תשלום שיק משוך על חשבון לקוח 5.3.8

העברות 5.4

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 עמלת כתב  $100.00 $20.00 0.15% תקבולי מט"ח מבנקים בארץ ומחו"ל 5.4.1

+הוצאות תקשורת

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 עמלת כתב $140.00 $30.00 0.20% העברת מט"ח לחו"ל 0

+הוצאות תקשורת

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 עמלת כתב $ 10 העברת מט"ח לבנק אחר בארץ )פ( 5.4.2

+הוצאות תקשורת

דמי ניהול חשבון 5.5

לחודש 1.20 $ לחודש 0.30 $ לתנועה  פמ"ח עו"ש 5.5.1

לחודש 1.20 $ לחודש 0.30 $ לתנועה  פמ"ח פיצויים עו"ש 5.5.2

לחודש 1.20 $ לחודש 0.30 $ לתנועה  פת"ח עו"ש 5.5.3

לרבעון $33.00 חשבון עסקי 5.5.4

פמ"ח פיצויים פקדון לשנה 5.5.5

$35.00 $0.000 $0.375 עד 5,000 ראשונים .

$0.000 $0.000 $0.25 עד 5,000 נוספים .

$0.000 $0.000 $0.125 עד 5,000 נוספים .

פטור מעל 15,000 .

רנטות/פנסיות )דמי ביצוע רנטה( 5.6

$15 $5.5 0.375% חד פעמי 5.6.1

$10.00 $1.25 0.125% חודשית 5.6.2

0.00 ₪ שירותים מיוחדים לתושב ישראל 5.7

$ 75 פנייה לרשויות 5.7.1

טיפול בהלוואות שקיבל תושב ישראל מתושב חוץ 5.7.2

$35.00 0.50% עד 10,000 .

$50.00 0.375% מ 10,001 עד 100,000 .

$350.00 0.250% מ 100,001 עד 250,000 .
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
$1,000.00 $600.00 0.125% מ 250,001 ומעלה .

$5 ניכוי מע"מ, מס הכנסה 5.7.3

ימי ערך לפעולות במט"ח 5.8

כפוף לביטחונות 7 ימי עסקים הפקדת שיק ב - $ משוך על ארה"ב 5.8.1

כפוף לביטחונות 10 ימי עסקים הפקדת שיק משוך על אירופה במטבע מקומי 5.8.2

כפוף לביטחונות 14 ימי עסקים הפקדת שיק נקוב במטבע שונה מהמדינה 5.8.3

בתוקף מה- 01.05.2019 חלק 6 - כרטיסי חיוב

ויזה כ.א.ל. 

דמי כרטיס )1(

(1)(2) ₪ 14.90 כרטיסים רגילים )מקומי, בינ"ל, עסקי,זהב ופלטינום(

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

הבנק באותו חשבון וזאת לתקופה של 36 חודשים ממועד 
ההנפקה של כרטיס החיוב המיידי

)13( )12( )11(  ₪ 27 דמי טעינה )1א(

)5( 15 ש"ח טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה )4(

)6( 30 ש"ח פירעון מוקדם/מיידי לעסקאות )5(

הנפקת כרטיס חליפי )6(

)8( )7( 30 ש"ח הנפקה רגילה

)7( 40 ש"ח הנפקה מיידית

עסקאות במטבע חוץ )7(

)9( 2.8% מסכום העסקה עסקאות בדולר או באירו

)9( 2.8% מסכום העסקה עסקאות במטבע אחר

משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ )8(

)10( 3.50% משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי

)10( 3.50% משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי

)10( 3.50% משיכת מזומן  בדולר או באירו בדלפק

)10( 3.50% משיכת מזומן  במטבע אחר בדלפק

)19( )10( ₪ 16 משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע

)19( $ 6 )ה( רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי

$ 6 רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי )9(

מידע )10(

)15( )5(  ₪ 10 איתור מסמכים
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
מחיר המשלוח הינו  הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ  )11(

בהתאם למחירון  לארץ
חברת השילוח ליעד 
אליו נשלח הכרטיס

 ₪ 25 הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ )12(

)14( הודעה על פיגור בתשלומים  5 ₪  )14(

₪ 150 מכתב התראה של עורך דין )15(

)16( ₪ 60 פירעון מוקדם של הלוואה )16(

   270$ - 19$ העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ )17(

)18( )17(

הערות ויזה כ

תעריף מופחת מחזור תעריף מופחת מחזור

₪ 9.9 ₪ 2,500 ₪ 12.90 ₪ 1,000 ₪ 14.9 כרטיסים רגילים )מקומי, בינ"ל, עסקי, זהב ופלטינום(

)4(  בוטל

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

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

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

)10( העמלה תיגבה עבור משיכה במכשיר ATM וגם עבור משיכה בדלפק

.Prepaid 11( עבור כרטיס(

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

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

)14( לרבות עקב החזר חיוב מהבנק

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

.Western Union 17( העברת מטבע חוץ באמצעות(

)18( עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום ההעברה

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

תעריפי העמלות הנקובים אינם כוללים הנחות שניתנו לתקופה קצובה.

אמריקן אקספרס 

דמי כרטיס )1(

.ל.א.

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

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

מדרגה 2 מדרגה 1
תעריף בסיס סוג כרטיס

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

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

הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 ₪.

)9(  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%.

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

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

של כרטיסי אשראי לישראל  בע"מ  ו/או בתעריפון המלא של בנק ירושלים בע"מ , המפורסם בסניפי הבנק ובאתר האינטרנט של הבנק.
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף

(

(1)(2) ₪ 13.16 כרטיס אמריקן אקספרס מקומי

(1)(2) ₪ 18.24 כרטיס אמריקן אקספרס ירוק / כרטיס אמריקן אקספרס 
classic

(1)(2) ₪ 18.24 כרטיס אמריקן אקספרס BUSINESS ירוק / כרטיס אמריקן 
BUSINESS אקספרס

(1)(2) ₪ 22.29 כרטיס אמריקן אקספרס זהב

(1)(2) ₪ 22.29 כרטיס אמריקן אקספרס BUSINESS זהב

 )8( ₪ 5.07 עמלת טעינה )1א(

)12(  ₪ 0.49 עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד יום 31.1.15 )2(

)8( 29.38 ₪  לבקשה פירעון מוקדם/מיידי של עסקאות )5(

הנפקת כרטיס חליפי )6(

)9( )8(   ₪ 27.34 הנפקה רגילה

)9( )8(   ₪ 39.51 הנפקה מיידית

עסקאות במטבע חוץ )7(

(8)(7)(3)  2.30%  עסקאות בדולר או באירו

(8)(7)(3) 2.30% עסקאות במטבע אחר

משיכת מטבע חוץ בחו"ל )8(

(8)(7)(3) 3.90% בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי

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

(8)(7)(3) 3.90% בדולר או באירו בדלפק

(8)(7)(3) 3.90% במטבע אחר בדלפק

(8)(7)(4) ₪ 19 במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו המטבע

רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי  3.55 דולר )8()7()6( )9(

מידע )10(

10.53 ₪ לבקשה )8( הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב 
לבקשת הלקוח

13.98 ₪  לבקשה )8( איתור מסמכים

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

הודעות על פיגור בתשלומים  4.96 ₪ לכל הודעה/  )8( )12(
התראה

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

)11( )8( ₪ 10.95 הוצאות צד שלישי: החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק,    )14
מוגבל, מועקל וצו משפטי

50 דולר )10()8()5(  משיכת מט"ח בחו"ל בדלפק

משלוח כרטיס חליפי מהארץ לחו"ל )15(

14.51 דולר )5( )8(  איסוף במשרדי המשלח

17.83 דולר )5( )8(  משלוח לכתובת הלקוח

125 דולר )5( )8(  הנפקת כרטיס חליפי בחו"ל )17(

הערות אמריקן אקספרס
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף

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

7,000 2,000 6,500 1,500 6,500 1,500 6,000 1,000 6,000 1,000 יעד חודשי 

בש״ח

22.48 9.20 18.40 6.14 16.34 4.08 15.33 4.08 13.28 2.05 סכום הנחה 

חודשי בש"ח

פטור 13.28 פטור 12.25 פטור 12.25 פטור 11.25 פטור 11.23 סכום 

לתשלום 

חודשי בש״ח

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

3

4

לסכום העמלה הנקוב בדולר תבוצע המרה לפי השער היציג של הדולר לשקל ותחויב בשקלים, למעט ללקוח שמוגדר לו חשבון בדולר שאז תחויב העמלה בדולר. 5

6

7
התשלום יגבה במועד החיוב הראשון שלאחר ביצוע הפעולה / ההזמנה / הטעינה. 8

9

10

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

12
כרטיס שני באותו חשבון יהנה מ-50% הנחה. כרטיס שלישי באותו חשבון יהנה מ-25% הנחה. 13

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

העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל החשבון. ההמרה מש"ח או מ-$ למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי השער היציג במועד קליטת העסקה.  19
חלק שני: הסבר לעניין שיטת ההמרה והחיוב של עסקאות במטבע חוץ ושל משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ )אשר ייקראו להלן: "עסקה"(

:הגדרות

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

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

חיוב חשבון הבנק

הטבה על-פי באור זה, לא תחול

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

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

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

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

:

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

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

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

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

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

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

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

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

ללקוחות מסוימים ו/או לכרטיסים מסוגים שונים.

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

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

ז.  לסכומי החיוב יתווספו עמלות כמפורט בתעריפון.

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

. בהתאם לשיעור השינוי ביאוריםהמע״מ

""דדווללרר""  ==  דדווללרר  אאררהה״״בב..  ""ממטטבבעע  אאחחרר""  ==  ממטטבבעע  ששאאייננוו  דדווללרר  אאוו  אאייררוו..  **  ססככווממןן  ששלל  עעממללוותת  בבגגייננןן  ננגגבבהה  ממעע״״ממ  עעלל  פפיי  דדייןן,,  ייששתתננהה  בבככלל  עעתת  בבהה  ייחחוולל  ששזזננוויי  בבששייעעוורר  

אמריקן אקספרס אמריקן אקספרס אמריקן אקספרס קרדיט אמריקן אקספרס כחול אמריקן אקספרס מקומי סוג הכרטיס

זהב Business / זהב Classic / Business / ירוק

 על כרטיסים מקבוצת ישראכרט שלא נקבעו להם יעדי חיוב בתעריפוני החברות, בכרטיסים אלה ייגבו דמי כרטיס בגין כל כרטיס בנפרד )בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל 

ססככווםם  ההעעממללהה  ייחחווששבב  ללפפיי  הה״״ההססבברר  ללעעננייייןן  ששייטטתת  ההההממררהה  ווההחחייוובב  ששלל  עעססקקאאוותת  בבממטטבבעע  חחווץץ  ווששלל  ממששייככתת  ממטטבבעע  חחווץץ  בבחחווץץ  ללאאררץץ״״  בבחחללקק  ההששנניי  ללההללןן..    ההעעממללהה  תתחחווששבב  

בגין משיכת מזומן במטבע חוץ ומחשבון המנוהל באותו מטבע תיגבה עמלה זו בלבד. סכום העמלה הינו קבוע, ללא תלות בסכום משיכת מטבע החוץ. העמלה מהסכום לחיוב החשבון ותיגבה באותו סוג מטבע בו יחויב החשבון.

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

סיווג העסקה כעסקה במט״ח / משיכת מט״ח בחו״ל / רכישת מט״ח מחלפן באמצעות כרטיס אשראי, ייעשה בהתאם לדיווח שיתקבל אצל המנפיקה מהארגון 
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף

כרטיס Prepaid של בנק ירושלים

באם הכרטיס יהיה פעיל )בוצעה רכישה/משיכה באמצעותו  העמלה נגבית מדי 
במהלך 3 חודשים האחרונים( תיתן הטבה לפיה סכום העמלה  חודש ₪ 32.90 דמי כרטיס

תהיה 22.90 ש"ח בגין החודש החולף.

wisecard פטור מעמלה למטעני כרטיס בעת ביצוע הפעולה ₪ 30 דמי טעינה )לגבי כרטיסים נטענים בלבד(

בעת ביצוע הפעולה ₪ 15.00 טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה

בעת ביצוע הפעולה ₪ 45.00 הנפקת כרטיס חליפי -  הנפקה רגילה- משלוח הכרטיס בדואר

)3( )1( בעת ביצוע הפעולה ₪ 80.00 הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה מידית- משלוח בדואר תוך 2 ימי עסקים

)2( בעת ביצוע הפעולה 3.00% עסקאות  במטבע שאינו מטבע הכרטיס

)2( בעת ביצוע הפעולה 3.90% משיכת מזומן ממכשיר אוטומטי בחו"ל שלא במטבע הכרטיס

בעת ביצוע הפעולה 6.00$ רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות הכרטיס

בעת ביצוע הפעולה ₪ 15.00 איתור מסמכים

בעת ביצוע הפעולה 150 ₪ מכתב התראה של עורך דין

המחיר הוא בהתאם 
לעלויות 

)3( בעת ביצוע הפעולה הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס חליפי לחוץ לארץ
צד שלישי של חברת 

השילוח

המחיר הוא בהתאם 
)3( בעת ביצוע הפעולה הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ

לעלויות צד שלישי

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

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

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

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

הבנק יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את הפטורים ו/או ההטבות המפורטים בתעריפון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף למתן הודעה מראש 

כנדרש על פי דין.

פרק 7               סחר חוץ

אשראים דוקומנטריים יבוא 7.1

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $115 1.50% פתיחת  א.ד. יבוא )ללא קיום( עד 3 חודשים 7.1.1

$35 %0.33 לכל חודש נוסף  הארכת תוקף א.ד. )מעבר לתקופת הפתיחה המקורית( 7.1.2

או חלק ממנו

מיד $55 0.125% קיום  א.ד יבוא עד 3 חודשים 7.1.3

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת $20.00 0.10% הארכת קיום ל- 3 חודשים נוספים או חלק מהם 7.1.4

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $50 תיקון בא.ד יבוא )שאינו כולל סכום או תוקף( 7.1.5

הוצאות תקשורת  - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת בעת קבלת מסמכים $100 5% קיבול על א.ד יבוא )אקצפט בערבותינו( לשנה 7.1.6

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת בעת קבלת מסמכים $40 ניצול א.ד 7.1.7
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
מיד $50 0.25% ערבות ימית 7.1.8

מיד $75 %0.25 לרבעון או חלק  טיפול בסחורות הנשלחות למחסן ערובה 7.1.9

ממנו

מיד $ 25 שחרור סחורות ממחסן ערובה 7.1.10

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $30 טיפול בדוקומנטים בלתי תקינים 7.1.11

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת בפקיעת תוקף $40.00 אי-ניצול א.ד / ביטול א.ד. 7.1.12

מיד דוקומנטים לגוביינא יבוא 7.2

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $50 0.75% גביית דוקומנט במזומן 7.2.1

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $25 0.5% שנתי קיבול )ללא ערבות הבנק( לשנה 7.2.2

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $40 0.50% תשלום דוקומנט שהוצג על ידי הלקוח 7.2.3

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $50 25.00% ערבות ימית 7.2.4

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $15 ברור גורל 7.2.5

אשראים דוקומנטריים יצוא 7.3

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $ 190 $ 50 0.125% הודעות על פתיחת אשראים דוקומנטריים 7.3.1

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $50 0.15% קיום א.ד. יצוא עד 3 חודשים 7.3.2

$50 0.20% הארכת קיום ל- 3 חודשים נוספים או חלק מהם 7.3.3

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $75 0.60% ניצול אשראי דוקומנטרי 7.3.4

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $ 50 1.00% קיבול )תשלום דחוי( לשנה 7.3.5

$50.00 0.15% תשלום נדחה- א.ד. לא מקויים 7.3.6

בעת ניצול  $60.00 0.125% לחודש או חלק  תשלום נדחה- א.ד. מקויים

ממנו

$50.00 0.15% תשלום / סחור 7.3.7

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $ 50 תיקון בא.ד. יצוא )שאינו כולל סכום או תוקף( 7.3.8

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת, מיד $30 טיפול בדוקומנטים בלתי תקינים 7.3.9

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת $100 0.75% העברה למוטב שני 7.3.10

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת $50 0.25% אישור להמחאה זכויות המוטב לצד ג' 7.3.11

בפקיעת תוקף $40.00 עמלת אי ניצול / ביטול  א.ד. 7.3.12

שרותים מיוחדים לסחר חוץ 7.4

מקביל ל- 3.2.2  ו-10.1.6 הוצאות תקשורת ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד 100 0.55% טיפול בהלוואות מימון סחר חוץ 7.4.1

$ 250 תכנון ופתיחת תיק בעסקאות משולבות של יבוא /יצוא  7.4.2

) TRANSFERABLE / BK TO BK(

$ 1000 $ 250 0.25% דמי טיפול בהכנת מסמכים לעסקאות משולבות יבוא / יצוא 7.4.3

דוקומנטים לגוביינא יצוא 7.5

מיד $50 0.25% הצגת מסמכים 7.5.1

מיד $15 0.50% קיבול )תשלום דחוי( לשנה 7.5.2

מיד $15 ברור גורל 7.5.3

טיפול בערבויות לחו"ל / מחו"ל 7.6

הוצאות תקשורת - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת $ 115 5% SBLC הנפקת ערבות פיננסית או 7.6.1

מקביל ל- 3.3.7.1 הוצאות תקשורת ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $50 0.20% בדיקת טיב ונוסח 7.6.2

הוצאות תקשורת  - ראה סעיף 7.7 הוצאות תקשורת מיד $100 $25 0.1% הארכה 7.6.3

הוצאות תקשורת/דואר/אחרות 7.7

$15.00 עלות סוויפט / טלקס לארץ / לחו"ל 7.7.1

$6.00 משלוח סט דוקומנטים לחו"ל בדואר רשום 7.7.2

בתוספת לעלות הבלדרות $5.00 משלוח סט דוקומנטים לחו"ל באמצעות בלדר 7.7.3

$4.00 משלוח שיק / מכתב בדואר רשום 7.7.4

$2.50 עלות פקס לחו"ל  7.7.5

לפי עלות בפועל הוצאות אחרות 7.7.6

הערה כללית: הוצאות קורספונדנט  - במידה ותהיינה -  תיגבינה מהלקוחות בהתאם. 

פרק 8 עסקאות עתידיות, אופציותSPOT עסקאות וכו'

עסקאות עתידיות ואופציות מט"ח -  מט"ח/מט"ח - מט"י 8.1
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
מיד $125 0.125% מ- 50,000$ עד 150,000$ 8.1.1

מיד $100 0.050% מעל 150,000$ עד 250,000$ 8.1.2

מיד $75 0.025% מ  - 250,000$ ומעלה 8.1.3

אופציות  מט"ח - מט"ח - בנק ישראל 8.2

מיד $50 0.125% מ -  30,000$ ומעלה 8.2.1

מיד $20 טיפול בהגשת הצעה למכרז 8.2.2

0.00 ₪ IRS / FRA   8.3   עסקאות

מיד $150 0.125% סכום מינימלי 1 מ' $ 8.3.1

מיד $50 כל תשלום ריבית 8.3.2

חוזים עתידיים 8.4

מיד 45$ לחוזה  25 $ לחוזה נסחרים בשיקאגו, ניו-יורק, פילדלפיה )ארה"ב( 8.4.1

מיד 50$ לחוזה  30 $ לחוזה נסחרים בלונדון 8.4.2

מיד 80$ לחוזה  50 $ לחוזה L.M.E    8.4.3 - נסחרים בלונדון  ב

מיד לכל $5  הגבלת שער הוראה בהגבלת שער )לימיט( 8.4.4

הערה כללית: עמלות לחוזים עתידיים הנסחרים בבורסות אחרות תיקבענה לפני ענין.

שירותים מיוחדים פרק 9               
פטור מעמלה - ללקוחות בנק ירושלים המחזיק בכרטיס הבנק גבייה במועד המשיכה 5.90 ש"ח משיכת מזומן ממכשיר מרוחק שאינו מכשיר נדרש באמצעות כרטיס שלא  9.1

הונפק בידי בנק ירושלים בע"מ

גבייה במועד המשיכה משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס חיוב אשר הונפק בחו"ל  11.90 ₪ 9.2
או על ידי שלוחה של בנק זר.

פרק 10             עמלות וחיובים שונים בגין מתן משכנתאות

דמי פתיחת תיק )הגביה במעמד חתימת אחד הלווים על הסכם  10.1

ההלוואה. עמלה זו לא תוחזר במקרה של אי ביצוע ההלוואה(

בוטל 10.1.1

בוטל 10.1.2

בוטל 10.1.3

בוטל 10.1.4

בוטל 10.1.5

$100.00 מהסכום 0.55% הלוואות במטבע חוץ מהבנק 10.1.6

₪ 1,000.00 ₪ 550.00 מהסכום 0.15% גרירת משכנתא /הפחתת או הוספת בטוחה/העברת משכנתא מלווה  10.1.7

ללווה עקב גירושין או ירושה

₪ 300.00 הקפאת משכנתא 10.1.8

התשלום מבוצע ישירות אל השמאי הערכת נכס ע"י שמאי מוסמך )ראה הערה ד'( 10.2

בוטל 10.2.1

בוטל 10.2.1.1

₪ 337.00 ₪ 269.00 לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון,  דירה בבית קומות - בקב' ישובים  10.2.1.2

המפורטים בהערה ב'

בוטל 10.2.1.3

בוטל 10.2.2

בוטל 10.2.2.1

בוטל 10.2.2.2

בוטל 10.2.2.3

בוטל 10.3

בוטל 10.3.1

₪ 25.00 בוטל 10.3.2

בוטל 10.4

בוטל 10.5

דמי גביה בגין החזר חודשי 10.6

מקביל ל  - 3.1.1 בוטל 10.6.1

מקביל ל  - 3.1.2 ₪ 6.00 להלואות אחרות 10.6.2

במידה ותיגבה העמלה בסעיף 10.1 לא תגבה עמלת ביטול תיק ₪ 100.00 חיוב בעד ביטול תיק הלוואה : אם תיגבה העמלה בסעיף 10.1 לא  10.7

תגבה עמלת ביטול תיק
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
הסבת ערבות חוק מכר מקביל ל- 3.4.5 ₪ 300.00 הסבת זכויות הלווה לפי חוק המכר )דירות( לבנק אחר 10.8

הסכמה ליצירת שיעבוד בדרגה שווה ו/או אחרת 10.9

בוטל 10.9.1

מקביל ל  -  3.3.2.2 ₪ 750.00 ₪ 250.00 משווי הנכס 0.5% בהלוואה שניתנה לנכס שאינו דירת מגורים ושאינו בשיעבוד נכס מגורים  10.9.2

 )פ(

₪ 300.00 מכתב החרגה / צמצום שיעבוד / שיחרור משיעבוד  )פ( 10.9.3

בוטל 10.10

פעולות מיוחדות לפי בקשת הלקוח 10.11

₪ 50.00 אישור לרשויות המס 10.11.1

₪ 50.00 מכתבים ואישורים שונים לפי בקשת הלקוח ) הערה ו'( 10.11.2

₪ 50.00 הכנת לוח סילוקין 10.11.3

₪ 150.00 שינוי בהרכב לווים ,ערבים בהסכם ההלוואה כולל הוספה ו/או הפחתה 10.11.4

₪ 400.00 ₪ 300.00 1% שינויים בתנאי החזר  ההלוואה 10.11.5

₪ 50.00 פירוט תשלומים חודשיים - בגין כל שנה 10.11.6

₪ 50.00 פירוט תשלומים לפי מרכיבים - בגין כל שנה 10.11.7

₪ 50.00 אישור נוסף על סילוק ההלוואה 10.11.8

₪ 25.00 איתור מסמך - שנה שוטפת 10.11.9

₪ 50.00 איתור מסמך - מעל שנה 10.11.10

מקביל ל- 3.1.3 עמלת פרעון מוקדם - עמלה בהלוואה לא מוכוונת 10.12

₪ 60.00 עמלה תפעולית - בכל המגזרים 10.12.1

מהסכום שנפרע 0.1% עמלת אי הודעה מוקדמת אם לא נמסרה הודעה מוקדמת של לפחות  10.12.2

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

המגזרים

הפרש בין שערי ריבית  עמלת פערי ריבית )הפרשי היוון( )ראה הערה ג'( - בכל המגזרים  10.12.3

עפ"י הסכם ההלוואה  בריבית קבועה או בריבית המשתנה בתדירות של פחות מפעם בשנה

הנפרעת לבין הריבית 

הממוצעת

פטור עמלת פערי ריבית )הפרשי היוון( - בכל המגזרים בריבית משתנה כאשר  10.12.4

תדירות השינוי היא שנה ומטה

מחצית מהשיעור  עמלת מדד ממוצע - הלוואה צמודה למדד - אם הפירעון נעשה בין ה-1  10.12.5

הממוצע של השיוי במדד  ל-15 בחודש

ב-12 המדדים האחרונים

הפרשי שער לשני ימי  עמלת הפרשי שער - הלוואה במט"ח או צמודה למט"ח - אם לא נמסרה  10.12.6

עסקים בהם נערך  הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים

מסחר במט"ח הן בארץ 

והן בחו"ל שלאחר 

הפירעון

5.00 ₪    מקביל ל- 3.5.1 מכתב התראה מהבנק 10.13

150.00 ₪    מקביל ל- 3.5.2 מכתב התראה מעו"ד 10.14

₪ 75.00 עמלת החזר שיק שלא כובד 10.15

דמי צילום מסמך 10.16

₪ 2.50 עמוד אחד 10.16.1

₪ 50.00 עותק אחד ממסמכי תיק ההלוואה 10.16.2

מקביל ל  - 1.7.7.1 ₪ 75.00 אי כיבוד הוראת קבע עפ"י  הרשאה מהלקוח 10.17

מקביל ל -  1.7.7.2 ₪ 90.00 אי כיבוד חוזר ברציפות של הוראת קבע 10.18

1.00% עמלת ביצוע מסכום הלוואה עומדת ו/או מסכום המענק המותנה 10.19

₪ 33.00 אימות פרטי לווה/ערב 10.20

מקביל ל - 1.6.2 ₪ 13.00 דמי גביית המחאה דחויה 10.21

₪ 13.00 הפקת שובר תשלום ידני 10.22

ייגבה בכל מקרה בו הסבה / חידוש הפוליסה יימסרו לבנק באיחור  ₪ 60.00 ביטוח נכס - מעקב לקבלת סעיף שיעבוד לטובת הבנק 10.23

של למעלה מחודש ממועד פקיעת תוקף הפוליסה הקודמת.

הודעות בגין אי ביצוע התחייבות להמציא בטוחות ומסמכים )לרבות  10.24

תעודת נישואין  והפקדת פיקדון או ערבות בנקאית כבטוחה 

לגרירה(:
₪ 0.00 הודעה ראשונה 10.24.1

₪ 100.00 תזכורת 10.24.2

₪ 200.00 תזכורת שניה ו/או מכתב הגשת תביעה 10.24.3
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הערות הוצאות נוספות מועד הגביה גובה מקס' גובה מינ'  סכום / שיעור תאור  העמלה מס'  סעיף
₪ 35.00 איתור כתובת 10.25

שינוי מועד גביה 10.26

₪ 125.00 בהלוואה אחת 10.26.1

₪ 225.00 ₪ 50.00 לכל הלוואה נוספת 10.26.2

הערות:
רשאי לקוח, אם רצונו בכך, לבצע את ביטוח הנכס ו/או ביטוח החיים בעצמו במקום באמצעות הבנק. א.

ב. בקב' הישובים 01, 04, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 30, 50, 51 - יש להוסיף לסך של 240 ש"ח 0.32 ש"ח - לכל  ק"מ נסיעה ממקום מושבו של השמאי לדירה ולא יותר מ- 300 ש"ח לשומה.
הפרשי היוון יחושבו לפי נוסחה שמרכיביה הם: )1( הפרש בין הריבית בהלוואה הנפרעת לבין הריבית הממוצעת המתאימה ליתרת תקופת ההלוואה ולמגזר, לפי קביעת המפקח על הבנקים )2( מספר חודשים  ג.

שמאויות שמבוצעות במסגרת האגף העיסקי והאגף הבינ"ל וכן שמאויות של נכסים מסחריים, יתומחרו   בהתאם לעלות שיקבע השמאי  וישולמו לו ישירות. ד.

העמלה המתוארת בסעיף 10.1.7 ) גרירת משכנתא(, תיגבה פעם אחת בלבד,כאשר ללווה מספר הלוואות בגינן משועבד אותו נכס  ה.
מסירת מידע ללווה בכתב בנושא פרעון מוקדם של הלוואה - עד פעמיים בשנה פטור מעמלה  ו.
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