
  תעריפון ליחידים ועסקים קטנים
 

 
  59עמוד מס' 

 

 * הטבות לפעילות בערוצים ישירים –' הנספח 

 

 שם השירות

 תעריף באמצעות

 אינטרנט

 

תעריף 

 באמצעות

מכשיר 

 אוטומטי

 

 תעריף באמצעות

אפליקציה 

 סלולרית

 

 ותתעריף באמצע

 ערוצים אחרים

 

תעריף 

 באמצעות

 פקיד

** 

 - ש"ח 1.8 - **הפקדת מזומן *
 תיבת שירות

 ש"ח 1.8
 ש"ח 6.3

 ש"ח 6.3 - - ש"ח 1.8 - ***משיכת מזומן 

הפקה ומסירת תדפיס 

 לבקשת לקוח
 ש"ח 6.3 - פטור ש"ח 1.8 פטור

 ש"ח 6.3 - ש"ח 1.8 - ש"ח 1.8 העברה לחשבון אחר

וצת הפקדת שיק )לכל קב

 שיקים( 20עד  -שיקים 
 ש"ח 1.8 ש"ח 1.8 -

 תיבת שירות

 ש"ח 1.8
 ש"ח 6.3

 תיבת שירות - - פטור **תשלום שובר *

 ש"ח 1.8
 ש"ח 6.3

העברות ברשימה )לרבות 

 משכורת(
 - - - ש"ח לכל זיכוי 1.8

 ש"ח 23

 זיכויכל ל

 לפנקס ש"ח 5.85 פנקס שיקים רגיל

 תיבת שירות לפנקס ש"ח 5.85 -

 לפנקס ש"ח 5.85

 ש"ח 9.0

 לפנקס

 לפנקס ש"ח 3.9 פנקס שיקים עם העתק

 תיבת שירות לפנקס ש"ח 3.9 -

 לפנקס ש"ח 3.9

 ש"ח 6.0

 לפנקס

העברה במערכת הזיכויים 

 וההעברות בזמן אמת

(RTGS )-  העברת זה"ב- 

 ש"חיליון מ 1עד 

 ש"ח 6.3 - - - ש"ח 5.5

העברה במערכת הזיכויים 

 וההעברות בזמן אמת

(RTGS )-  העברת זה"ב- 

 ש"חיליון מ 1מעל 

 ש"ח 38 - - - ש"ח 10
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 שם השירות

 תעריף באמצעות

 אינטרנט

 

תעריף 

 באמצעות

מכשיר 

 אוטומטי

 

 תעריף באמצעות

אפליקציה 

 סלולרית

 

 ותתעריף באמצע

 ערוצים אחרים

 

תעריף 

 באמצעות

 פקיד

** 

 - - - טיפול בשיק דחוי

 מדיה מגנטית

 ש"ח 14 ש"ח 10.0

 -טיפול באשראי ובטחונות

מעל  הלוואה שאינה לדיור

 ש"ח 100,000

 - פטור - פטור

1.7% 

 ש"ח 500מינ' 

 10,000מקס' 

 ש"ח

 ש"ח 60 - פטור - פטור פרעון מוקדם של הלוואה

קניה/מכירה של ניירות ערך 

 -הנסחרים בבורסה בת"א 

 מניות ואג"ח

0.3% 

 ש"ח 39.0 -מינ' 

 ש"ח 6900 -מקס' 

- 0.3% 

 ש"ח 39.0 -מינ' 

 6900 -מקס' 

 ש"ח

 מערכות מסחר

0.3% 

 ש"ח 39.0 -מינ' 

 6900 -מקס' 

 ש"ח

0.64% 

 40.0 -מינ' 

 ש"ח

 7,000 -מקס' 

 ש"ח

קניה/מכירה של ניירות ערך 

 -הנסחרים בבורסה בת"א 

 מלווה קצר מועד

0.1% 

 ש"ח 15.0 -מינ' 

 ש"ח 6900 -מקס' 

- 0.1% 

 ש"ח 15.0 -מינ' 

 6900 -מקס' 

 ש"ח

 מערכות מסחר

0.1% 

 ש"ח 15.0 -מינ' 

 6900 -מקס' 

 ש"ח

0.11% 

 16.0 -מינ' 

 ש"ח

 7,000 -מקס' 

 ש"ח

הוראת קניה/מכירה שלא 

בוצעה מסיבה התלויה 

 מניות -בלקוח 

  מערכות מסחר פטור - פטור

 ש"ח 25 פטור

הוראת קניה/מכירה שלא 

בוצעה מסיבה התלויה 

 אופציות מעוף -בלקוח 

 מערכות מסחר פטור - פטור

 ש"ח 12 פטור

קנייה/מכירה/כתיבה של 

 אופציית מעוף

 מהפרמיה 2.5%

ש"ח  10 -מיני' 

 לאופציה

ש"ח  95 -מקס' 

 לאופציה

 מהפרמיה 2.5% -

ח ש" 10 -מיני' 

 -מקס'  לאופציה

 ש"ח לאופציה 95

 מערכות מסחר

 מהפרמיה 2.5%

ש"ח  10 -מיני' 

 -מקס'  לאופציה

 ש"ח לאופציה 95

 מהפרמיה 5%

 12.0  -מינ' 

 ש"ח לאופציה

 100 -מקס' 

 ש"ח לאופציה
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 סלולרית

 

 ותתעריף באמצע

 ערוצים אחרים

 

תעריף 

 באמצעות

 פקיד

** 

טיפול בהזמנה של ני"ע 

אגרות חוב  –בהנפקה 

 ממשלתיות

משווי  0.1%

ההקצאה, מינימום 

 ש"ח 15.0

ווי מש 0.1% -

ההקצאה, 

 15.0מינימום 

 ש"ח

 מערכות מסחר

משווי  0.1%הה

ההקצאה, 

 15.0מינימום 

 ש"ח

משווי  0.5%

ההקצאה, 

 40.0מינימום 

 ש"ח

טיפול בהזמנה של ני"ע 

מק"מ/אג"ח  –בהנפקה 

 ממשלתי קצרה

משווי  0.1%

ההקצאה, מינימום 

 ש"ח 20.0

משווי  0.1% -

ההקצאה, 

 20.0מינימום 

 ש"ח

 מערכות מסחר

משווי  0.1%

ההקצאה, 

 20.0מינימום 

 ש"ח

משווי  0.11%

ההקצאה, 

 25.0מינימום 

 ש"ח

טיפול בהזמנה של ני"ע 

 יתר ניירות ערך –בהנפקה 

משווי  0.3%

מינימום ההקצאה, 

 ש"ח 39.0

משווי  0.3% -

ההקצאה, 

 39.0מינימום 

 ש"ח

 מערכות מסחר

משווי  0.3%

ההקצאה, 

 39.0מינימום 

 ש"ח

משווי  0.7%

, ההקצאה

 40.0מינימום 

 ש"ח

קניית/מכירת של ניירות ערך 

מניות, אג"ח וקרנות   -בחו"ל 

 בחו"ל

0.25% 

 39.0$ -מינ' 

 $6900 -מקס' 

- 0.25% 

 39.0$ -מינ' 

 $6900 -מקס' 

 מערכות מסחר

0.25% 

 39.0$ -מינ' 

 $6900 -מקס' 

0.85% 

 40.0$ -מינ' 

 -מקס' 

7,000$ 

קניית/מכירת של ניירות ערך 

 אופציות -בחו"ל 

0.25% 

 9.75$ -מינ' 

 לאופציה

 $390 -מקס' 

 לאופציה

- 0.25% 

 9.75$ -מינ' 

 לאופציה

 $390 -מקס' 

 לאופציה

 מערכות מסחר

0.25% 

 9.75$ -מינ' 

 לאופציה

 $390 -מקס' 

 לאופציה

0.9% 

 10.0$ -מינ' 

 400$ -מקס' 

 -עמלת חליפין )מט"י/מט"ח( 

 100$מעל 

0.0875% 

 5.0$ -מינ' 

 $2475 -מקס' 

 0.0875% פטור

 5.0$ -מינ' 

 $2475 -מקס' 

- 0.175% 

 6.25$ -מינ' 

 -מקס' 

2,750$ 

 -עמלת חליפין )מט"י/מט"ח( 

 100$עד 

 - 1.5$ פטור 1.5$
3.0$ 

 משיכת מזומן מחשבון מט"ח

- 50% 

 הנחה

שער מזומן  - -

גבוה פחות 

שער העברות 

 גבוה
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 שם השירות

 תעריף באמצעות

 אינטרנט

 

תעריף 

 באמצעות

מכשיר 

 אוטומטי

 

 תעריף באמצעות

אפליקציה 

 סלולרית

 

 ותתעריף באמצע

 ערוצים אחרים

 

תעריף 

 באמצעות

 פקיד

** 

העברת מטבע חוץ לחו"ל  

 מיתחד פע -( 200$)מעל 

0.1313% 

 18.75$ -מינ' 

 $165 -מקס' 

- - - 0.175% 

 25$ -מינ' 

 175$ -מקס' 

 -העברת מטח בארץ 

 לחשבון אותו לקוח

7.5$ 
- - - 10.0$ 

 -העברת מט"ח בארץ 

 העברה אחרת

0.1313% 

 18.75$ -מינ' 

 $165 -מקס' 

- - - 0.175% 

 25$ -מינ' 

 175$ -מקס' 

העברות מט"ח )בארץ 

 $200 -תחת למ -ולחו"ל( 

9.0$ 
- - - 12.0$ 

העברת מט"ח לחשבון לקוח 

 בתוך הבנק -אחר 

7.5$ 
- - - 10.0$ 

חשבון פתוח  -יבוא טובין 

 1,000$מעל 

0.375% 

 30$ -מינ' 
- - - 0.5% 

 40$ -מינ' 

חשבון פתוח עד  -יבוא טובין 

1,000$ 

21.0$ 
- - - 28.0$ 

אשראי  -יבוא טובין 

 -ה עמלת פתיח -דוקומנטרי 

 חודשים 3עד 

1.35% 

 144.0$ -מינ' 
- - - 1.5% 

 160.0$ -מינ' 

אשראי  -יבוא טובין 

 -עמלת פתיחה  -דוקומנטרי 

 חודשים 3מעל 

לכל חודש  0.3%

 נוסף

 או חלק ממנו 

לכל  1/3% - - -

חודש נוסף או 

 חלק ממנו

אשראי  -יבוא טובין 

 עמלת תיקון -דוקומנטרי 

49.5$ 
- - - 55.0$ 

 בלא ממשק ישיר עם פקיד –ולה בערוץ ישיר" *  "פע

 לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש. –**  "פעולה באמצעות פקיד" 

 * במקרים בהם הפעולה כרוכה בטיפול במזומנים, תיגבה עמלת טיפול במזומנים כאשר הפעולה בוצעה ע"י פקיד.**

עילות בערוצים מלא, יחולו גם ביחס לתעריפים לפהוצאות נוספות, הערות ותנאים הרשומים לצד השירות בתעריפון ה

 .יןיישירים, לפי הענ


