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 2018אפריל  – עדכון עמלות הבנק
 שינויים בעמלות הבנק, כלהלן:יבוצעו , 22/04/2018, ח"באייר תשע מיום ראשון ז' החל כי להודיעכם הננו

 :בתעריפון לעסקים גדולים .1
  בתעריפון): 1.7.6עמלת "החזרת שיק/שטר למפקיד לפני מועד הפירעון על פי בקשת הלקוח" (סעיף 

 נכון להיום)₪  13.9(במקום ₪  14.2 -עודכן תעריף העמלה ל
  בתעריפון) 2.3.8עמלת "שחזור תנועות בניירות ערך לכל תאריך" (סעיף 

 לבקשה (במקום פטור)₪  65לפעולה, מינ' ₪  1.3תיגבה עמלה בסך 
  בתעריפון) 2.3.9עמלת "פירוט תיק לקוח (סטייטמנט)" (סעיף 

 לדוח (במקום פטור)₪  15.0תיגבה עמלה בסך 
  "(ברשם החברות/משכונות/משרד הרישוי/לשכת רישוי מקרקעין) עמלת "רישום שעבוד ע"י נציג הבנק 

 לפעולה (במקום פטור)₪  165.0תיגבה עמלה בסך  בתעריפון) 3.3.12(סעיף 
  3.4סעיף  –עמלת ערבויות 

לשנה,  2.5%המובטחת בפיקדון כספי ספציפי, תיגבה עמלה מופחתת בשיעור של ₪,  100,000עבור ערבות עד 
 ש"ח. 300בכפוף לעמלת מינימום בסך 

  בתעריפון) 3.4.4עמלת "תיקון ערבות מכל סוג שהוא" (סעיף 
 לתיקון ערבות (במקום פטור)₪  185.0תיגבה עמלה בסך 

  פון, כדלקמן:בתערי 4.1.1עמלת פדיון של ני"ע הנסחרים בת"א תיגבה עפ"י סעיף 
 ₪). 9.1 –מינ'  0.5% –בתעריפון  4.5.1(עד לתאריך זה, תיגבה העמלה לפי סעיף ₪  40 –מינ'  0.78%

  עמלת תעריף יעודכן, כן כמו. בתעריפון 4.1.2.7 סעיף י"עפ תיגבה עמלת פדיון של ני"ע הנסחרים בחו"ל 
(למעט פיקדונות הבנק)  Structured Notes מסוג - מובנים במוצרים עסקאות, ל"חו ח"אג פדיון/מכירה/קנייה"

 :כדלקמן), בתעריפון 4.1.2.7 סעיף(  DVP/RVPכולל עסקאות 
 .דולר 40.0 –' מינ, העסקה משווי 0.85% – יהיה העמלה שיעור

 ).₪ 9.1 –' מינ 0.5% – בתעריפון 4.5.1 סעיף לפי העמלה תיגבה, זה לתאריך עד(
  24, מינ' 0.25% -יעודכן התעריף ל –בתעריפון)  4.3.2עמלת "העברת ני"ע לחשבון של לקוח אחר בבנק" (סעיף  ,₪

 ₪). 88מקס' ₪,  7, מינ' 0.25%ללא מקס' (עד לתאריך זה תיגבה עמלה בסך 

  תיגבה עמלת מינימום בלבד (לנייר) בצירוף הוצאות צד ג'. זריםבהעברת ני"ע , 
 .12/8/2018 -בתוקף החל מ

  0.25% -יעודכן התעריף ל –בתעריפון)  4.3.3עמלת "העברת ני"ע לחשבון של לקוח אחר בבנק אחר" (סעיף , 
 .)₪ 500מקס' ₪,  26, מינ' 0.10%ללא מקס' (עד לתאריך זה תיגבה עמלה בסך ₪,  26מינ' 

  בתעריפון): 5.1.3עמלת "המרת מט"י/מט"ח בסכומים קטנים" (סעיף 
 .$ (במקום פטור במצב הקיים)$3 תיגבה עמלה בסך 100בהמרות בחשבון עד 

 :בתעריפון ליחידים ועסקים קטנים .2
  אינם זמינים בסניף"  -עמלת "הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח 

 לעמוד (במקום פטור) ₪  0.5לבקשה בתוספת של ₪  18.5תיגבה עמלה בסך  –) 2.3.2(סעיף 
  3.5.1סעיף  –ערבות בנקאית 

לשנה,  2.5%המובטחת בפיקדון כספי ספציפי, תיגבה עמלה מופחתת בשיעור של ₪,  100,000עבור ערבות עד 
 ש"ח. 300בכפוף לעמלת מינימום בסך 

, לשנה 3.0% של בשיעור מופחתת עמלה תיגבה, ספציפי כספי בפיקדון המובטחת, ₪ 100,000עבור ערבות מעל 
 .₪ 380 בסך מינימום לעמלת בכפוף

  הופחת תעריף העמלה  –) 3.7.1עמלת "רישום שעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם" (סעיף 
 .לפעולה)₪  210לפעולה (במקום ₪  165.0 -ל
  כלהלן:4.6.2העברת ני"ע ללקוח אחר (בבנק/לבנק אחר) (סעיף בוצע עדכון למבנה עמלת ,( 

₪  7, מינ' 0.10%ק (עד לתאריך זה, מבנה העמלה היה לתי ₪ 88לניר, מקס' ₪  24, מינ' 0.10%שיעור העמלה יהיה 
 .לתיק)₪  88לתיק, מקס' 

  תיגבה עמלת מינימום בלבד (לנייר) בצירוף הוצאות צד ג'. זריםבהעברת ני"ע , 
 .12/8/2018 -בתוקף החל מ

 


