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נכון ל 06.09.2020 

 
נספח א' –הטבות לקבוצות אוכלוסייה 

 
הטבות ללקוחות עו"ש 

הטבות ללקוחות אשר בחשבונם יתרת חסכונות ופיקדונות בסך כולל של 75,000 שקל ומעלה או שניתנה 
בחשבונם הלוואה צרכנית אשר לא שועבד להבטחתה נכס או הלוואת משכנתא בשקלים או לקוח 

המחזיק בחשבון הבנק ניירות ערך  
 
 

ההטבה שם העמלה 

חלק 1 - חשבון עובר ושב 
 

פטור מעמלת המינימום ) 6.5 ₪( 
פעולה על ידי פקיד  פעולות כמפורט להלן, 

הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות  
מוקד טלפוני מאויש:  )1( משיכת מזומן  )2(  הפקה 

ומשלוח תדפיס לבקשת לקוח, )3( העברה/הפקדה 
לחשבון אחר,  )4( פדיון שיק )כולל משיכה בשיק 

עצמי(  )5(  תשלום שובר, )6( פריטת מזומן )7( 
הפקדת מזומן  )8(  הפקדת שיק )לכל קבוצת 

שיקים - עד 20 שיקים( 

פעולה בערוץ ישיר  שירות זה כולל אחת הפעולות 
הבאות: )1( זיכוי חשבון באמצעות מסלקה , )2( 

חיוב בכרטיס אשראי , )3( הפקדת מזומן, )4( 
משיכת מזומן במכשיר אוטומטי, )5( 

העברה/הפקדה לחשבון אחר  , )6( תשלום שובר,  
)7( שאילתת מידע בכל נושא )החל מהשאילתה 
השביעית בחודש(, )8( משיכת שיק, )9( הפקדת 

שיק )לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים(  לרבות 
באמצעות תיבת שירות, )10( חיוב על פי הרשאה 

לחיוב חשבון/הוראת קבע 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dummy Text
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   הטבות למחזיקי כרטיס נטען המונפק על ידי בנק ירושלים - המוטען בשכר ע"י מעסיק 

שהתקשר בהסדר עם בנק ירושלים 

 

להלן רשימת ההטבות ו/או הנחות בעמלות הבנק בקשר לכרטיס הנ"ל: 

 

 
 )1( 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.  

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את הפטורים ו/או ההטבות הנ"ל, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי 

בכפוף למתן הודעה מראש כנדרש על פי דין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סכום/שיעור שירות  
העמלה 

סכום/שיעור העמלה לאחר מתן הטבה  

עמלה נגבית מדי חודש בגין החודש החולף. 32.90 ₪ דמי כרטיס דמי כרטיס 
באם הכרטיס יהיה פעיל )בוצעה  

רכישה/משיכה באמצעותו במהלך 3 החודשים 
האחרונים( תיתן הטבה לפיה סכום העמלה 

יהיה 22.90 ₪ במקום 32.90 
דמי טעינה )לגבי כרטיסים 

נטענים בלבד( 
פטור 55 ₪ דמי טעינה 

עסקאות במטבע חוץ 
 

עסקאות  במטבע שאינו 
מטבע הכרטיס 

 )1( 3.00% )1( 2.2%

משיכת מטבע חוץ בחוץ 
לארץ 

משיכת מזומן ממכשיר 
אוטומטי בחו"ל שלא במטבע 

הכרטיס 

 )1( 3.90% )1( 3%

Dummy Text
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       הטבות למחזיקי כרטיס נטען המונפק על ידי בנק ירושלים - המוטען בסכומים בגין הוצאות 

אש"ל/קופה קטנה ע"י מעסיק שהתקשר בהסדר עם  בנק ירושלים 

 

להלן רשימת ההטבות ו/או הנחות בעמלות הבנק בקשר לכרטיס הנ"ל: 

 

 
 )1( 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.  

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את הפטורים ו/או ההטבות הנ"ל, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי 

בכפוף למתן הודעה מראש כנדרש על פי דין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סכום/שיעור שירות  
העמלה 

סכום/שיעור העמלה לאחר מתן הטבה  

עמלה נגבית מדי חודש בגין החודש החולף. 32.90 ₪ דמי כרטיס דמי כרטיס 
באם הכרטיס יהיה פעיל )בוצעה  

רכישה/משיכה באמצעותו במהלך 3 החודשים 
האחרונים( תיתן הטבה לפיה סכום העמלה 

יהיה 12.90 ₪ במקום 32.90 
דמי טעינה )לגבי כרטיסים 

נטענים בלבד( 
פטור  55 ₪ דמי טעינה 

  
עסקאות במטבע חוץ 

 

עסקאות  במטבע שאינו 
מטבע הכרטיס 

 )1( 3.00% )1( 1.1%

משיכת מטבע חוץ בחוץ 
לארץ 

משיכת מזומן ממכשיר 
אוטומטי בחו"ל שלא במטבע 

הכרטיס 

 )1( 3.90% )1( 2%

Dummy Text
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        הטבות למחזיקי כרטיס נטען המונפק ע"י בנק ירושלים - המוטען בשכר  ע"י מעסיק 

            שהופנה ע"י בנק הפועלים בע"מ או בנק לאומי והתקשר בהסדר עם בנק ירושלים 

 

להלן רשימת ההטבות ו/או ההנחות בעמלות הבנק בקשר לכרטיס הנ"ל: 

 

 
 )1( 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.  

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את הפטורים ו/או ההטבות הנ"ל, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי 

בכפוף למתן הודעה מראש כנדרש על פי דין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

סכום/שיעור העמלה לאחר מתן הטבה  סכום/שיעור העמלה שירות  
העמלה נגבית מדי חודש בגין החודש החולף. 32.90 ₪ דמי כרטיס דמי כרטיס 

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

החודשים האחרונים( תיתן הטבה לפיה 
סכום העמלה יהיה 19.90 ₪ במקום 32.90 

ש"ח 

דמי טעינה )לגבי 
כרטיסים נטענים בלבד( 

פטור 55  ₪ דמי טעינה  

עסקאות במטבע חוץ 
 

עסקאות  במטבע שאינו 
מטבע הכרטיס  

 

 )1( 3.00% )1( 2.2%

משיכת מזומן ממכשיר משיכת מטבע חוץ בחוץ 
אוטומטי בחו"ל שלא  לארץ 

במטבע הכרטיס 

 )1( 3.90% )1( 3%

Dummy Text
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         הטבות למחזיקי כרטיס נטען המונפק על ידי בנק ירושלים המוטען בשכר ע"י מעסיק 

שלא התקשר בהסדר עם בנק ירושלים 

 

להלן רשימת ההטבות ו/או ההנחות בעמלות הבנק בקשר לכרטיס הנ"ל: 

 

 
 )1( 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.  

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את הפטורים ו/או ההטבות הנ"ל, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי 

בכפוף למתן הודעה מראש כנדרש על פי דין. 

 

 

 

סכום/שיעור שירות  
העמלה 

סכום/שיעור העמלה לאחר מתן הטבה  

עמלה נגבית מדי חודש בגין החודש החולף. 32.90 ₪ דמי כרטיס דמי כרטיס 
באם הכרטיס יהיה פעיל )בוצעה  

רכישה/משיכה באמצעותו במהלך 3 החודשים 
האחרונים( תיתן הטבה לפיה סכום העמלה 

יהיה 25.90 ₪ במקום 32.90 
דמי טעינה )לגבי כרטיסים 

נטענים בלבד( 
פטור 55 ₪ דמי טעינה 

עסקאות במטבע חוץ 
 

עסקאות  במטבע שאינו 
מטבע הכרטיס 

 )1( 3.00% )1( 2.2%

משיכת מטבע חוץ בחוץ 
לארץ 

משיכת מזומן ממכשיר 
אוטומטי בחו"ל שלא במטבע 

הכרטיס 

 )1( 3.90% )1( 3%

Dummy Text
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הטבות למחזיקי כרטיס נטען חד פעמי אנונימי S.Card המשווק ע"י חברת שופרסל ומונפק על ידי בנק 

ירושלים  

 

 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את הפטורים ו/או ההטבות הנ"ל, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי 

בכפוף למתן הודעה מראש כנדרש על פי דין. 

 

סכום/שיעור שירות  
העמלה 

סכום/שיעור העמלה לאחר מתן הטבה  

דמי טעינה )לגבי 
כרטיסים נטענים בלבד( 

24 ₪  55 ₪ דמי טעינה 
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הטבות למחזיקי כרטיס נטען המשווק ע"י 019 ומונפק על ידי בנק ירושלים המוטען בשכר ע"י מעסיק  

 

 

 
 )1( 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.  

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות את הפטורים ו/או ההטבות הנ"ל, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי 

בכפוף למתן הודעה מראש כנדרש על פי דין. 

 

 

 

סכום/שיעור שירות  
העמלה 

סכום/שיעור העמלה לאחר מתן הטבה  

עמלה נגבית מדי חודש בגין החודש החולף. 32.90 ₪ דמי כרטיס דמי כרטיס 
באם הכרטיס יהיה פעיל )בוצעה  

רכישה/משיכה באמצעותו במהלך 3 
החודשים האחרונים( תיתן הטבה לפיה 

סכום העמלה יהיה 19.90 ₪ במקום 32.90 
דמי טעינה )לגבי 

כרטיסים נטענים בלבד( 
פטור 55 ₪ דמי טעינה 

עסקאות במטבע חוץ 
 

עסקאות  במטבע שאינו 
מטבע הכרטיס 

 )1( 3.00% )1( 2.2%

משיכת מטבע חוץ בחוץ 
לארץ 

משיכת מזומן ממכשיר 
אוטומטי בחו"ל שלא 

במטבע הכרטיס 

 )1( 3.90% )1( 3%

Dummy Text


