
  

                                                                   עמלות :נושא

  

  010-15-140 :נוהל' מס  בנק מסד-תעריפון ליחידים ועסקים קטנים :רקפ

   שיקים מסחריים ומיוחדים- ' נספח ב :נוהל

  

  1' עמוד מס

  

   שיקים מסחריים ומיוחדים-' נספח ב

  )תעריף לשיק(יקים מיוחדים ש .1

  ח" ש0.60 –) 10(יק אישי עם העתק ש .1.1

  ח" ש0.60 – )25" (הדפסת גוטמן"יק ש .1.2

 ח" ש0.44 – )25(ללקוחות בנקאות פרטית -"הדפסת גוטמן"יק ש .1.3
  . ח" ש1.0 -) 25 (–בע חוץ שיק במט .1.4

  חירון להזמנת שיקים מסחריים לפי ספר דוגמאותמ .2
  )אלא אם כן צויין אחרת, ח"המחירים נקובים בש(

  נייר כימי  נייר רגיל    

קור מ  קורמ  מותכ  וגמאותד
 והעתק

  קורמ
 2-ו 

 העתקים
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העתק 
  נוסף

קור מ
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  קורמ
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 העתקים

ל כ
העתק 
  נוסף

1-9  250  169  199  242  30  327  393  48  

  91  647  550  55  405  345  297  500  11 - ו

  1,000  411  502  569  78  799  932  121  

  2,000  756  920  1,071  146  1,476  1,718  236  

  3,000  1,058  1,313 1,537  224  2,099  2,455  351  

  115  738  629  78  454  393  302 וסף נ1,000ל כ  

12-10  250  115  146  212  43  236  320  66  

  500  206  248  333  55  388  508  85  

  1,000  345  441  514  109  647  781  164  

  2,000  448  605  781  151  920  1,179  236  

  3,000  610  799  1,094  248  1,222  1,669  377  

  146  489  302  96  315  199  164 וסף נ1,000ל כ  

  48  236  212  -  -  -  -  100  זמנהה

 "אקספרס"
                לבדב  9-1
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  2' עמוד מס

  

 
  חירי תוספות לשיקים מסחרייםמ .3

  )אלא אם כן צויין אחרת, ח"המחירים נקובים בש(

 המחאות 500 המחאות 1,000  יאורת

  316  362  עם ספח –דפסה של דוגמה מיוחדת ה

  223  251  ללא ספח –

      ח"ש 77 – המחאות נוספות 1,000ל כ

  179  228 עבור דוגמאות עם ספח –דפסה בצבע ה

  119  142   ללא ספח12 -ו 10דוגמאות עבור  –

      ח"ש 81 – המחאות נוספות 1,000ל כ

  82  118  וספת מילים בשורה ישרה עם ספחת

  69  84  וספת מילים בשורה ללא ספחת

  49  96  רפורציה מיוחדת לתלישהפ

  59  118  ייר פחם לדוגמאות עם ספחנ

  36  78  ללא ספח12 - ו10לדוגמאות ייר פחם נ

  175  ודל נייר חריגג

  141  יטול הזמנהב

  93  יטול הגההב

   תוספת למחיר הבסיסי15%  בע העתקים שונהצ
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  3' עמוד מס

  

  חירון להזמנת שיקים בדידים ורציפיםמ .4
  )אלא אם כן צויין אחרת, ח"המחירים נקובים בש(

 

  גובה העמלה  סוג השיק שיקים מותכ  סוג השיק

  1,012  מקור

  1,000  1,140 מקור מול העתק

  1,480  1+ מקור 

  402  מקור

  524 מקור מול העתק

  בדידים

 1,000לכל 
  נוספים

  524  1+ מקור 

  881  מקור

  1,000  909 מקור מול העתק

  968  בהמשך1+ מקור 

  273  מקור

  398 מקור מול העתק

  רציפים

 1,000לכל 
  נוספים

  379  בהמשך1+ מקור 

ייקבע מחיר , ת שיק שאינו מופיע בחוברת הדוגמאותבמקרים חריגים בהם הלקוח מעוניין בהזמנ: הערה
  .ההזמנה תבוצע לאחר אישור הלקוח. פרטני להזמנה

  
  

  

  

  


