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מספר
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(ש"לרבות פלת)דמי ניהול קבועים עסקי ומסחרי 1.1

 (1) (נגבים בנוסף לעמלות הספציפיות על השירותים השונים)עמלת רישום פעולה 1.1.1
(א)

התשלום חל גם בחשבונות (ב) (1)סוף חודש  לשורה1.50
ש ומימון יבוא"פלת

סוף רבעון עבור  לרבעון258.00דמי ניהול קבועים1.1.2
הרבעון החדש

התשלום חל גם בחשבונות 
ש ומימון יבוא"פלת

משיכת מזומנים1.2

:ידי בעל החשבון בטופס של הבנק-משיכת מזומנים על1.2.1

5.50בסניף בו מתנהל החשבון- 

5.60בסניף אחר- 

משיכת מזוומן ממכשיר מרוחק שאינו מכשיר נדרש באמצעות כרטיס שלא הונפק 1.2.1.1
(דיסקונט/מרכנתיל )-בידי התאגיד הבנקאי 

 למשיכה6.50

:(קניית שיק)פדיון שיק בידי מוטב שאיננו בעל החשבון 1.2.2

 לשיק13.20           1%שיק המשוך על בנק אחר- 

, בשיק המשוך על סניף אחר(ראה הערה)פטור שיק המשוך על בנק מרכנתיל- 
י אחד מסוגי "תיגבה עמלה עפ

:הברור הבאים
₪.2עבור ברור טלפוני - 
₪.5עבור ברור בפקס - 

העמלה נגבית עבור כל  לשיק0.50ללקוח עיסקי, 11- החל מהשיק ה- הפקדת שיקים במצבור 1.2.3
השיקים שהופקדו באותו יום 

.במצטבר- עסקים
פטור מעמלה-  ב ובמשוב "בקש

 הנחה50%- באלתור 

0.5%115.00425.00י"שיקים לגוביינא במט1.2.4

העברות בהוראת קבע/ העברות 1.3

.               ק וחידוש פקדונות"פעולות ביוזמת הבנק להתאמת הריבית בפח, הענקת הטבה, ביטול פעולה/תיקון, זקיפת ריבית ועמלות בחשבון-  פעולות הפטורות מעמלה (א)  (1)
.(כולל)רבעון / רבעון ועד ליום העסקים האחרון של אותו חודש/ החל מיום העסקים הראשון של החודש-  דמי ניהול/תקופת החיוב בגין רישום פעולה (ב)     
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ידי שלוחו של -הפקדה על10.50(לרבות השלשה)הפקדה לחשבון לקוח אחר בבנק /העברה1.3.1
פטור-הלקוח

הפקדה לחשבון בבנק אחר/העברה1.3.2

 הנחה50%- באינטרנט45.00("דיסקונט"למעט לחשבון הלקוח בבנק )בארץ 1.3.2.1

5.4.1ראה סעיף ל"בחו1.3.2.2

בעת ביצוע הפעולהלפעולה ₪ 48.00(RTGS)ב  "העברה באמצעות מערכת זה1.3.2.3

: העברת משכורות וזיכויים לספקים1.3.3

 למשכורת אחת18.00(לרבות משכורות)ברשימות - 

 הטבה25%- בקובץ למשכורת אחת13.50(לרבות משכורות)בקובץ - 

 לזיכוי0.75(חיוב המעביר)ב "תקבולים למוטבים באמצעות מס- 

לבנק אחר/העברה בהוראת קבע בבנק1.3.4
 48.00   להעברה8.00(1) 

להוראה
הוראת קבע לצורך השקעה מראש

פטור-בבנק

 ליום6.00הוראת קבע לקיזוז יומי#1.3.5

שטרות ושיקים1.4

פנקס שיקים1.4.1

 לשיק0.36(פ)אישי - פנקס שיקים 1.4.1.1

 לשיק0.85אישי הנפקה מיידית- פנקס שיקים #

10ראה פרק פנקס שיקים עסקי1.4.1.3

15.70(לרבות ניכיון שיק)הפקדת שיק דחוי 1.4.2

סוף חודש11.00ב"הפקדת שיק דחוי באמצעות קש1.4.2.1

 :(תשלום, גבייה, הפקדה)טיפול בשטרות 1.4.3

חל גם על ביצוע שינויים  לשטר25.00הפקדה- טיפול בשטרות 1.4.3.1
והצגה חוזרת

 לשטר25.00(בעת התשלום)מחותם השטר - טיפול בשטרות 1.4.3.2

צו ,חשבון מעוקל, חשבון מוגבל, אין כיסוי מספיק: המשלם מהסיבה/חיוב המושך1.5.1
.משפטי

71.00

24.00(פטור- י הסניף "החזרה שנגרמה ע)חיוב המושך מסיבה אחרת 1.5.2

העמלה בכל המקרים למעט הוצאות דואר18.00שטר שהוחזר/חיוב המפקיד בגין שיק1.5.3
, "חשבון שגוי", "חסר היסב"
בוצע שינוי ", "סכום שגוי"

"אסור בשיק

.פי התעריף שיהיה בתוקף באותה עת-או עבור התקופה הנותרת על,  העברות נוספות12נגבית העמלה עבור כל , לאחר מכן. מראש,  העברות12נגבית תחילה עמלה עבור , 12- כאשר מספר ההעברות גבוה מ (1)
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26.00.שהוחזר" פי הרשאה-חיוב על"חיוב המוטב בגין 1.5.4

37.00החל מההחזרה השנייה- י הרשאה "חיוב מוטב בגין הצגה חוזרת של חיוב עפ1.5.5

פי בקשת הלקוח -על, לפני מועד הפירעון (לרבות לניכיון)שטר /החזרת שיק1.5.6
(המפקיד)

15.00

מיידי5.00עמלת העברת הרשאה מחשבון לחשבון1.5.7

 0.30בתוספת  ₪ 17.5גבייה מהמוטב– ב "עמלת פירוט הרשאות ממס1.5.8
לשורה₪ 

חודשי

מיידי 0.50$גבייה מהמוטב לרבות תרומות-י הרשאה"עמלת חיוב עפ1.5.9

חודשי7.50גבייה מהמוטב– עמלת הקמת הרשאה בבנק 1.5.10

חודשי22.00גבייה מהמוטב– עמלת הקמת הרשאה בבנק אחר 1.5.11

מיידי 1.50$גבייה מהמוטב– הכפלה מוסדות /עמלת העברה 1.5.12

מיידי 1.50$גבייה מהמוטב-העברת שוברי גבייה למוסדות/עמלת טיפול1.5.13

הרשאה/חיוב בודד/בטול שיק1.6

לסדרה של ) 27.0078.00.(לרבות ביטול הוראת הביטול)פי הרשאה -חיוב בודד על/ הוראת ביטול שיק 1.6.1
( שיקים ומעלה3

 50%- בהחזרת שיק בנקאי 
הנחה

בטול הרשאה עקב מעבר 27.00(לרבות ביטול הוראת הביטול)הוראת ביטול הרשאה לחיוב החשבון 1.6.2
ללא עמלה- לסניף אחר 

שירותים נוספים1.7

  50%"- משוב"באלתור וב5.90(1). דמי גביה בגין תשלום חשבון בדלפק1.7.1
.הנחה

21.80מכירת שיק בנקאי1.7.2

העמלה נגבית על כל הסכום :(פריטה, החלפה, משיכה, הפקדה)טיפול במזומנים 1.7.3
(מצטבר יומי)

3.00.( מטבעות100לכל יחידה בת )מעות  - 1.7.3.1

על כל סכום ) 0.20%ח ומעלה" ש7,500- שטרי כסף מ- 1.7.3.2
(עסקה

 1.00 לפריט0.50החלפת שטרי כסף שיצאו מהמחזור#1.7.3.3
לעסקה

.יש לגבות עמלה אחת -  ש אותו לקוחו ולאותו מוטב" שוברים ע5תשלום עד  (1)
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החלפת מנעול או מראש לשנה380.00(ישראלי ותושב חוץ)פי הוראת הלקוח -שמירת דואר בסניף על- 1.7.4
פתיחה בכח

:שכירת כספת1.7.5

החלפת מנעול או מראש לשנה1,200.00(32: קוד)כספת קטנה - 
פתיחת כספת בכוח

העמלה תגבה גם במקרה של 
הוצאת תכולת הכספת 

ושמירתה בידי הבנק בנסיבות 
ניתוק הקשר עם  שוכר הכספת

החלפת מנעול או מראש לשנה1,600.00(35, 30: קוד)כספת גדולה - 
פתיחת כספת בכוח

העמלה תגבה גם במקרה של 
הוצאת תכולת הכספת 

ושמירתה בידי הבנק בנסיבות 
ניתוק הקשר עם  שוכר הכספת

 לכל ביקור20.00 ביקורים לשנה12מעל : ביקור בכספת- 

אם נדרש איתור חשבון לפי הנסיבות0.75%250.00750.00טפול בירושות ועזבונות במטבע ישראלי או במטבע חוץ1.7.6
התשלום כמפורט - שבעיזבון 

2.4סעיף , 2בפרק 

0.75%250.00750.00.( 5,000$עד שווי )שחרור כספים ללא צו ירושה 1.7.7

ש "חל גם על חשבונות עו לפעולה18.00(חשבון רדום)השקעת יתרת חשבון ללא תנועה 1.7.8
.ח"מט

86.00ש"החלפת בעלים בחשבון עו1.7.10

בלדרות עסקית1.8

תשלום חודשי קבוע על פי גובה האחריות לאבדן ונזק למשלוח1.8.1

 לחודש12.50 10,000₪-  ₪ 0

 לחודש20.00 ₪ 20,000-  ₪ 0

 לחודש30.00 ₪ 30,000-  ₪ 0

תשלום זה הינו בנוסף לתשלום 25.00תשלום לכל משלוח בודד1.8.2
1.8.1על פי סעיף 
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