
ודעה ללקוחות על שינויים בתעריפוני העמלות של בנק ירושלים בע"מה
יחולו השינויים  22/08/2022החל מתאריך  ,(34הרינו להודיעכם, כי בעקבות התיקון בחוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון מס' 

 הבאים:

קטן, כמפורט להלן: בתעריפון יחיד ועסק

חלק ומספר 
הסעיף 

שדה שם השרות
משתנה 

מצב לאחר השינוימצב קיים

טיפול באשראי וביטחונות  ( 2סעיף ) 3חלק 
 הלוואות לדיור

ש"ח מינימום,  500) 0.25% מחיר
 ש"ח מקסימום(  10,000

ש"ח  360ש"ח מינימום,  340) 0.25%
 מקסימום( 

( אין לגבות את העמלה 1) הערות
במקרה של חידוש האשראי, 
 שלא כרוך בשינוי או הוספת

בטחונות. במקרה של הגדלת 
ניתן לגבות את  –האשראי 

 העמלה על ההפרש בלבד.

( אין לגבות 2הוספת הערה שלהלן: )
עמלה על העמדת מסגרת אשראי 

 ללקוחות יחידים.

כמפורט להלן: ,בתעריפון מצומצם משכנתאות

שדה שם השרותמספר הסעיף 
משתנה

השינוימצב קיים

פתיחת   2סעיף 
 תיק

טיפול באשראי 
טחונות של יובב

 הלוואה לדיור

ש"ח  500אחוז  ) 0.25מחיר
ש"ח  10,000מינימום, 

 סימום(מק

 360ש"ח מינימום,  340אחוז  ) 0.25
 סימום(מקש"ח 

בתעריפון עסק גדול, כמפורט להלן:

חלק ומספר 
הסעיף 

שדה שם השרות
הנמשת

השינוימצב קיים

סעיף  3פרק 
3.3.1

עריכת מסמכים משפטיים 
בגין אשראי ובטחונות 

הגביה במעמד  -ללקוחות 
חתימת אחד הלווים על 

הסכם ההלוואה / הסכם 
למתן שירותים בנקאיים 

)עמלה זו תגבה בעת העמדת 
הלוואה 

חדשה/חידוש/הגדלה/הקטנה
תוחזר במקרה  עמלה זו לא .

 .של אי ביצוע האשראי

שם 
השרות 

עריכת מסמכים משפטיים 
ן אשראי ובטחונות בגי

הגביה במעמד  -ללקוחות 
חתימת אחד הלווים על 

הסכם ההלוואה / הסכם 
למתן שירותים בנקאיים 

)עמלה זו תגבה בעת העמדת 
הלוואה 

.חדשה/חידוש/הגדלה/הקטנה

עריכת מסמכים משפטיים בגין 
אשראי ובטחונות ללקוחות 

הגביה  - בהלוואות שאינן לדיור
במעמד חתימת אחד הלווים על 
הסכם ההלוואה / הסכם למתן 

שירותים בנקאיים )עמלה זו תגבה 
בעת העמדת הלוואה 

 .חדשה/חידוש/הגדלה/הקטנה(

סעיף  3פרק 
3.3.1.1

עריכת מסמכים משפטיים 
בגין אשראי ובטחונות 

 -ללקוחות בהלוואות לדיור 
הגביה לאחר ביצוע עיקר 

ההלוואה ההליכים לקבלת 
או במעמד חתימת אחד 

הלווים על הסכם ההלוואה/ 
הסכם למתן שירותים 

בנקאיים, לפי המוקדם 
מבניהם )עמלה זו תגבה בעת 

העמדת הלוואה 
חדשה/חידוש/הגדלה/הקטנה

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

שם 
השירות

 -הוספת סעיף חדש ללא 
עריכת מסמכים משפטיים בגין 

אשראי ובטחונות ללקוחות 
הגביה לאחר ביצוע  - בהלוואות לדיור

עיקר ההליכים לקבלת ההלוואה או 
במעמד חתימת אחד הלווים על 
הסכם ההלוואה/ הסכם למתן 

שירותים בנקאיים, לפי המוקדם 
מבניהם  )עמלה זו תגבה בעת העמדת 

הלוואה 
מלה חדשה/חידוש/הגדלה/הקטנה(. ע

זו לא תוחזר במקרה של אי ביצוע 
 .האשראי

ש"ח 360ללאמחיר

במידה והלקוח יבקש להגדיל את ללאהערה
סכום ההלוואה תגבה עמלה על 

 התוספת בלבד.
 בכבוד רב,

בנק ירושלים בע"מ




