
    

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 שיקי ם(

 

                                    

                                                   

  
                 

                 

 

06.09.2020 

 הייסולכוא תוצובקל תובטה–'א חפסנ

 ש"וע תוחוקלל תובטה
 האוולה םנובשחב הנתינש וא הלעמו לקש 75,000 לש ללוכ ךסב תונודקיפו תונוכסח תרתי םנובשחב רשא תוחוקלל תובטה
 ךרע תוריינ קנבה ןובשחב קיזחמה חוקל וא םילקשב אתנכשמ תאוולה וא סכנ התחטבהל דבעוש אל רשא תינכרצ

)₪ 6.5(  םומינימה תלמעמ רוטפחלק  1 - חשבון  עובר  ושב 

 הבטהה הלמעה םש



 

    

 
  

        

   
  

             

             

                       

     

  
     

  

    

   

      

         

          

  

             

     

         

06.09.2020 

 י"ע רכשב ןעטומה- םילשורי קנב ידי לע קפנומה ןעטנ סיטרכ יקיזחמל תובטה
 םילשורי קנב םע רדסהב רשקתהש קיסעמ

 :ל"נה סיטרכל רשקב קנבה תולמעב תוחנה וא/ו תובטהה תמישר ןלהל

הבטה ןתמ רחאל הלמעה רועיש/םוכס הלמעה רועיש/םוכס  תוריש
 .ףלוחה שדוחה ןיגב שדוח ידמ תיבגנ הלמע
/ ליעפ היהי סיטרכה םאב  ךלהמב ותועצמאב הכישמהשיכר העצוב)

 היהי הלמעה םוכס היפל הבטה ןתיתםינורחאה םישדוחה 3 ( 22.90
 םוקמב ₪ 32.90

סיטרכ ימד 32.90 ₪  סיטרכ ימד

רוטפ ₪ 30  הניעט ימד
 םיסיטרכ יבגל) הניעט ימד
 (דבלב םינעטנ

)1( 2.2% )1( 3.00% 
עבטמ וניאש עבטמב תואקסע

 סיטרכה
 ץוח עבטמב תואקסע

)1( 3% )1( 3.90% 
 יטמוטוא רישכממ ןמוזמ תכישמ
 סיטרכה עבטמב אלש ל"וחב

 ץוחב ץוח עבטמ תכישמ
 ץראל

 .הקסעה העצוב ויפלש ירוקמה עבטמב הרמהה םוכס לש גיציה רעשה יפל בשוחת הלמעה (1)
 .ימואל-ןיבה קלוסה לש הרמהה עבטמב בויחה םוכס יפל הלמעה בשוחת גיצי רעש רדעהב

 ןתמל ףופכב ידעלבה ותעד לוקיש יפלו תע לכב ,ל"נה תובטהה וא/ו םירוטפה תא תונשל וא/ו לטבל יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
 .ןיד יפ לע שרדנכ שארמ העדוה



 

        

   
  

 

              

             

                       

     

    

 
  

  
     

  

 

             

         

         

    

   

      

         

          

  

06.09.2020 

 תואצוה ןיגב םימוכסב ןעטומה- םילשורי קנב ידי לע קפנומה ןעטנ סיטרכ יקיזחמל תובטה
 םילשורי קנב םע רדסהב רשקתהש קיסעמ י"ע הנטק הפוק/ל"שא

 :ל"נה סיטרכל רשקב קנבה תולמעב תוחנה וא/ו תובטהה תמישר ןלהל

הבטה ןתמ רחאל הלמעה רועיש/םוכס הלמעה רועיש/םוכס  תוריש
 .ףלוחה שדוחה ןיגב שדוח ידמ תיבגנ הלמע
/ ליעפ היהי סיטרכה םאב  ךלהמב ותועצמאב הכישמהשיכר העצוב)

 היהי הלמעה םוכס היפל הבטה ןתיתםינורחאה םישדוחה 3 ( 12.90
 םוקמב ₪ 32.90

סיטרכ ימד 32.90 ₪  סיטרכ ימד

רוטפ ₪ 30  הניעט ימד
 םיסיטרכ יבגל) הניעט ימד
 (דבלב םינעטנ

)1( 1.1% )1( 3.00% 
עבטמ וניאש עבטמב תואקסע

 סיטרכה
 ץוח עבטמב תואקסע

)1( 2% )1( 3.90% 
 יטמוטוא רישכממ ןמוזמ תכישמ
 סיטרכה עבטמב אלש ל"וחב

 ץוחב ץוח עבטמ תכישמ
 ץראל

 .הקסעה העצוב ויפלש ירוקמה עבטמב הרמהה םוכס לש גיציה רעשה יפל בשוחת הלמעה (1)
 .ימואל-ןיבה קלוסה לש הרמהה עבטמב בויחה םוכס יפל הלמעה בשוחת גיצי רעש רדעהב

 ןתמל ףופכב ידעלבה ותעד לוקיש יפלו תע לכב ,ל"נה תובטהה וא/ו םירוטפה תא תונשל וא/ו לטבל יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
 .ןיד יפ לע שרדנכ שארמ העדוה



 

    

 
   

        

   
  

 

                     

     

                       

     

  
     

  

             

            

         

    

   

      

          

         

   

06.09.2020 

 קיסעמ י"ע רכשב ןעטומה- םילשורי קנב י"ע קפנומה ןעטנ סיטרכ יקיזחמל תובטה
 םילשורי קנב םע רדסהב רשקתהו ימואל קנב וא מ"עב םילעופה קנב י"ע הנפוהש

 :ל"נה סיטרכל רשקב קנבה תולמעב תוחנהה וא/ו תובטהה תמישר ןלהל

הבטה ןתמ רחאל הלמעה רועיש/םוכס הלמעה רועיש/םוכס  תוריש

 .ףלוחה שדוחה ןיגב שדוח ידמ תיבגנ הלמעה
/ 3 ליעפ היהי סיטרכה םא  ךלהמב ותועצמאב הכישמהשיכר העצוב)
 היהי הלמעה םוכס היפל הבטה ןתית ( 19.90םינורחאה םישדוחה

 םוקמב ₪ 32.90 ₪

סיטרכ ימד 32.90 ₪  סיטרכ ימד

רוטפ ₪ 30  הניעט ימד
 םיסיטרכ יבגל) הניעט ימד
 (דבלב םינעטנ

)1( 2.2% )1( 3.00% 
עבטמ וניאש עבטמב תואקסע

 סיטרכה
 ץוח עבטמב תואקסע

)1( 3% )1( 3.90% 
 יטמוטוא רישכממ ןמוזמ תכישמ
 סיטרכה עבטמב אלש ל"וחב

 ץוחב ץוח עבטמ תכישמ
 ץראל

 בויחה םוכס יפל הלמעה בשוחת גיצי רעש רדעהב.הקסעה העצוב ויפלש ירוקמה עבטמב הרמהה םוכס לש גיציה רעשה יפל בשוחת הלמעה (1)
 .ימואל-ןיבה קלוסה לש הרמהה עבטמב

 ןתמל ףופכב ידעלבה ותעד לוקיש יפלו תע לכב ,ל"נה תובטהה וא/ו םירוטפה תא תונשל וא/ו לטבל יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
 .ןיד יפ לע שרדנכ שארמ העדוה



 

    

 
  

        

   
  

 

             

             

                       

     

  
     

  

            

     

         

    

   

      

         

          

  

06.09.2020 

 קיסעמ י"ע רכשב ןעטומה םילשורי קנב ידי לע קפנומה ןעטנ סיטרכ יקיזחמל תובטה
 םילשורי קנב םע רדסהב רשקתה אלש

 :ל"נה סיטרכל רשקב קנבה תולמעב תוחנהה וא/ו תובטהה תמישר ןלהל

הבטה ןתמ רחאל הלמעה רועיש/םוכס הלמעה רועיש/םוכס  תוריש

 .ףלוחה שדוחה ןיגב שדוח ידמ תיבגנ הלמע
/ ליעפ היהי סיטרכה םאב  ךלהמב ותועצמאב הכישמהשיכר העצוב)

 היהי הלמעה םוכס היפל הבטה ןתיתםינורחאה םישדוחה 3 ( 25.90
 םוקמב ₪ 32.90

סיטרכ ימד 32.90 ₪  סיטרכ ימד

רוטפ ₪ 30  הניעט ימד
 םיסיטרכ יבגל) הניעט ימד
 (דבלב םינעטנ

)1( 2.2% )1( 3.00% 
עבטמ וניאש עבטמב תואקסע

 סיטרכה
 ץוח עבטמב תואקסע

)1( 3% )1( 3.90% 
 יטמוטוא רישכממ ןמוזמ תכישמ
 סיטרכה עבטמב אלש ל"וחב

 ץוחב ץוח עבטמ תכישמ
 ץראל

 .הקסעה העצוב ויפלש ירוקמה עבטמב הרמהה םוכס לש גיציה רעשה יפל בשוחת הלמעה (1)
 .ימואל-ןיבה קלוסה לש הרמהה עבטמב בויחה םוכס יפל הלמעה בשוחת גיצי רעש רדעהב

 ןתמל ףופכב ידעלבה ותעד לוקיש יפלו תע לכב ,ל"נה תובטהה וא/ו םירוטפה תא תונשל וא/ו לטבל יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
 .ןיד יפ לע שרדנכ שארמ העדוה



 

    

 
  

 

    

 
  

  
     

  

 

                       

     

                

    

   

      

         

          

  

                 

    

  

06.09.2020 

 םילשורי קנב ידי לע קפנומו לסרפוש תרבח י"ע קוושמה S.Card ימינונא ימעפ דח ןעטנ סיטרכ יקיזחמל תובטה

הבטה ןתמ רחאל הלמעה רועיש/םוכס הלמעה רועיש/םוכס  תוריש

₪ 24 ₪ 30  הניעט ימד
 םיסיטרכ יבגל) הניעט ימד
 (דבלב םינעטנ

 ןתמל ףופכב ידעלבה ותעד לוקיש יפלו תע לכב ,ל"נה תובטהה וא/ו םירוטפה תא תונשל וא/ו לטבל יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
 .ןיד יפ לע שרדנכ שארמ העדוה

06.09.2020 

 קיסעמ י"ע רכשב ןעטומה םילשורי קנב ידי לע קפנומו 019 י"ע קוושמה ןעטנ סיטרכ יקיזחמל תובטה

הבטה ןתמ רחאל הלמעה רועיש/םוכס הלמעה רועיש/םוכס  תוריש

 .ףלוחה שדוחה ןיגב שדוח ידמ תיבגנ הלמע
/ ליעפ היהי סיטרכה םאב  ךלהמב ותועצמאב הכישמהשיכר העצוב)

 היהי הלמעה םוכס היפל הבטה ןתיתםינורחאה םישדוחה 3 ( 19.9
 םוקמב ₪ 32.90

סיטרכ ימד 32.90 ₪  סיטרכ ימד

רוטפ ₪ 30  הניעט ימד
 םיסיטרכ יבגל) הניעט ימד
 (דבלב םינעטנ

)1( 2.2% )1( 3.00% 
עבטמ וניאש עבטמב תואקסע

 סיטרכה
 ץוח עבטמב תואקסע



משיכת  מטבע  חוץ  בחוץ  

לארץ 
משיכת  מזומן  ממכשיר  אוטומטי  

בחו"ל  שלא  במטבע  הכרטיס 
  

 

              

             

                       

     

)1( 3% )1( 3.90%

 .הקסעה העצוב ויפלש ירוקמה עבטמב הרמהה םוכס לש גיציה רעשה יפל בשוחת הלמעה (1)
 .ימואל-ןיבה קלוסה לש הרמהה עבטמב בויחה םוכס יפל הלמעה בשוחת גיצי רעש רדעהב

 ןתמל ףופכב ידעלבה ותעד לוקיש יפלו תע לכב ,ל"נה תובטהה וא/ו םירוטפה תא תונשל וא/ו לטבל יאשר היהי קנבה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
 .ןיד יפ לע שרדנכ שארמ העדוה




