
תעריפון עסק גדול

מספר
הסעיף

גובה העמלה שירות
שיעור/סכום 

גובה העמלה
מינימום

גובה 
העמלה 

מקסימום

חשבונות אחריםחשבונות אחרים הערותמועד גביה 

יבוא

אשראים דוקומנטריים7.1

571-002102571-015018מיידי1.50%140.0$(*) חודשים 3פתיחת אשראי לתקופה של עד 7.1.1
571-002102571-015018מיידי0.30%70.00$(*)לכל חודש נוסף 7.1.2
:שינוי או תיקון בתנאי האשראי 7.1.3

571-002102571-015077מיידי לכל תיקון50$(*)שינוי או תיקון 7.1.3.1
בנוסף מיידי55.00$ על הסכום הנוסף1.5%(*)הגדלת סכום האשראי 7.1.3.2

לסעיף 
7.1.3.1

571-002102571-015018
באשראי " מכסה"טיפול בסגירת יתרות בבנק 7.1.4

(*)דוקומנטרי ללא ניצול או בניצול חלקי 
אין החזר מיידי25$

עמלה בגין 
יתרה בלתי 

מנוצלת 
באשראי 

דוקומנטרי

571-002102571-015085

על בסיס מיידי לניצול120$ לשנה5%(*)(אשראי ספקים בערבות הבנק)עמלת קיבול 7.1.5
חישוב יומי 

בנוסף 
למצויין 
7.1.1בסעיף 

571-003214571-003214

571-002102571-015069מיידי50$(*)עמלת תשלום לכל ניצול מעבר לניצול הראשון 7.1.6

571-002102571-015107מיידי25$(*)טיפול במסמכים עם הסתייגויות 7.1.7

571-002102571-015093מיידי0.15%50.00$(*)טיפול בהוספת קיום לאשראי דוקומנטרי 7.1.8

סחר חוץ   - 7פרק 

תחילת טבלה

28/07/2014עודכן 
7 מתוך 1עמוד 

.לפרק זה



תעריפון עסק גדול

מספר
הסעיף

גובה העמלה שירות
שיעור/סכום 

גובה העמלה
מינימום

גובה 
העמלה 

מקסימום

חשבונות אחריםחשבונות אחרים הערותמועד גביה 

סחר חוץ   - 7פרק 

תחילת טבלה

על בסיס מיידי120.00$ לשנהSTANDBY (*)5%מסוג ' פתיחת אשראי דוק7.1.9
חישוב יומי

571-002102571-015026

עמלה זו מיידי0.10%120.00$500.00$תכנון עסקה שלא יצאה לפועל/הכנת טיוטא7.1.10
תגבה רק 

אם העסקה 
לא תצא 

לפועל

571-002102571-015050

 7-דרישה לפתיחת אשראי דוקומנטרי הכולל יותר מ7.1.11
(*)מסמכים

571-002102571-015050מיידי לכל מסמך נוסף30$

דוקומנטים לגוביינא7.2

במעמד  -מיידי1.00%45.00$(*)פתיחת תיק גוביינא 7.2.1
מסירת 

המסמכים

571-002439571-015638

בנוסף 0.125%45.00$(*)אשראי ספקים ללא ערבות הבנק 7.2.2
לעמלה 
7.2.1בסעיף 

571-002439571-015123

על בסיס מיידי120.00$ לשנה5%(*)אשראי ספקים בערבות הבנק 7.2.3
, חישוב יומי

בנוסף 
לעמלה 
7.2.1בסעיף 

571-003214571-003214

571-002439571-015638מיידי30$(*)לגוביינא ' תיקון דוק7.2.4

28/07/2014עודכן 
7 מתוך 2עמוד 

.לפרק זה



תעריפון עסק גדול

מספר
הסעיף

גובה העמלה שירות
שיעור/סכום 

גובה העמלה
מינימום

גובה 
העמלה 

מקסימום

חשבונות אחריםחשבונות אחרים הערותמועד גביה 

סחר חוץ   - 7פרק 

תחילת טבלה

בנוסף מיידי5לפי פרק תשלום שיק המוצג לגבייה7.2.5
לעמלה 
 7.3.1בסעיף 

כאשר מהות 
התשלום 
הינה בגין 
יבוא טובין

571-002439571-015638

חשבון פתוח7.3

571-002439571-015166מיידי0.50%35.00$(*)גביית דוקומנטים שהתקבלו ישירות מהלקוח 7.3.1

10.0$571-002439571-015174(*)תיקון תשלום שבוצע על פי בקשת הלקוח 7.3.2
עמלות כלליות לכל סוגי היבוא7.4

בהעדר שטר מטען )הוצאת מכתב לחברת האוניות 7.4.1
 )*( )**((מקורי

בנוסף מיידי0.20%50.00$
לעמלות 
חשבון 
' דוק, פתוח

לגוביינא או 
' אשראי דוק
לפי המקרה

571-002439571-015204

 (*)ניצול /הסבת שטר מטען לפני הגעת הדוקומנטים 7.4.2
(**)

בנוסף מיידי0.20%50.00$
לעמלות 
חשבון 
' דוק, פתוח

לגוביינא או 
' אשראי דוק
לפי המקרה

571-002439571-015190

28/07/2014עודכן 
7 מתוך 3עמוד 
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תעריפון עסק גדול

מספר
הסעיף

גובה העמלה שירות
שיעור/סכום 

גובה העמלה
מינימום

גובה 
העמלה 

מקסימום

חשבונות אחריםחשבונות אחרים הערותמועד גביה 

סחר חוץ   - 7פרק 

תחילת טבלה

/ טיפול בסחורות הנשלחות למחסני הערובה7.4.3
(*)למחסני הלקוחות לפקודת הבנק 

571-002439571-015212מיידי 50.00$ לרבעון0.25%

571-002439571-015212מיידי25.00$(*)הוצאת מכתב לשחרור סחורה ממחסני ערובה 7.4.4

בנוסף מיידי1%50.00$(*)טיפול מיוחד בתיק יבוא 7.4.5
לעמלה 

בסעיפים 
7.1.1 ,7.2.1 

 ,7.3.1

571-002439571-015220

571-002439571-015514 180₪פניה לבנק ישראל7.4.6

לרבות המצאת , בירורים בקשר לעסקות יבוא7.4.7
(*)מסמכים שנמסרו בעבר 

מיידי20$

5571-020003571-020003לפי פרק עמלת חליפין7.4.8

5571-002439571-015174לפי פרק (*)ביטול שיק /החזרת תשלום7.4.9

5571-012213571-015514לפי פרק (*)ניכוי מס ערך מוסף או מס הכנסה 7.4.10

5571-012213571-015417לפי פרק (*)העברת עמלת סוכן 7.4.11

.או הוצאות קורספנדנט/דמי דואר ו: הוצאות נוספות*    7.3.1 כאשר יגיע מכתב הוראות או לפי סעיף 7.2.1תגבה עמלות לפי סעיפים : 'בתנאי תשלום מזומן שלא במסגרת עסקת אשראי דוק** 
  אם יגיע מכתב הוראות ללא דרישה לערבות הבנק תוחזר עמלה זו בגין התקופה הבלתי מנוצלת ותגבה עמלה לפי 7.2.3בנוסף תגבה עמלה לפי סעיף : 'בתנאי תשלום נדחה שלא במסגרת עסקת אשראי דוק
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תעריפון עסק גדול
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הסעיף

גובה העמלה שירות
שיעור/סכום 
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תחילת טבלה

יצוא

אשראים דוקומנטריים7.5

571-002412571-015298בפתיחה0.15%50.00$220.00$(*)הודעה על פתיחת אשראי דוקומנטרי 7.5.1
מיידי 15$(*)דמי הודעה מוקדמת 7.5.2

571-002412571-015298בפתיחה
:(**) (*)קיום אשראי דוקומנטרי 7.5.3

50.00$571-002412571-015034 לרבעון0.15% חודשים הראשונים או חלק מהתקופה3- ל 

0.20%50.00$571-002412571-015034עבור כל רבעון נוסף 
571-002412571-015328בניצול50$(*)הארכת אשראי דוקומנטרי /דמי תיקון7.5.4
571-002412571-015336בניצול0.60%110.00$(*)ניצול אשראי דוקומנטרי  7.5.5
בנוסף בניצול50.00$ לרבעון או חלק ממנו0.15%(*)טיפול בתנאי תשלום נדחה 7.5.6

7.5.5לסעיף 
571-002412571-015352

בנוסף בניצול40.00$ לרבעון0.375%(**)(*) (קיבול)תשלום דחוי באחריות הבנק 7.5.7
7.5.5לסעיף 

571-002412571-015042

571-002412571-015387בניצול40$(*)(הסתייגויות)טיפול במסמכים לא תקינים 7.5.8

העברת אשראי דוקומנטרי מהמוטב המקורי 7.5.9
  (TRANSFER) (*)

בנוסף מיידי0.75%100.00$
7.5.1לסעיף 

571-002102571-015298מיידי0.20%50.00$(*)' אישור להמחאת זכויות היצואן לצד ג7.5.10

571-002412571-015387מיידי40$בדיקת טיוטת מסמכי יצוא7.5.11

571-002412571-015379בסגירה40$(*)אי ניצול אשראי דוקומנטרי 7.5.12
דוקומנטים לגוביינא7.6

מועד הגביה 0.25%60.00$(*)גביית דוקומנטים יצוא 7.6.1
בעת קבלת 
התמורה או 

בשלב 
הסגירה

571-002412571-015395
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תעריפון עסק גדול

מספר
הסעיף
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סחר חוץ   - 7פרק 

תחילת טבלה

מועד הגביה 30$(*)לגוביינא ' תיקון דוק7.6.2
בעת קבלת 
התמורה או 

בשלב 
הסגירה

571-002412571-015395

בנוסף 40.00$ לרבעון או חלק ממנו0.1%(*)טיפול בתנאי תשלום נדחה 7.6.3
 7.6.1לסעיף 

מועד , 
הגביה בעת 

קבלת 
התמורה או 

בשלב 
הסגירה

571-002412571-015409

חשבון פתוח7.7

י "המתקבלת כהעברת או ע)תמורת יצוא ישיר 7.7.1
 )*((ח"קניית שיק במט

571-002412571-015646מיידי0.25%20.00$

571-012213571-015417מיידי5לפי פרק תקבול בגין יצוא שירותים7.7.2

עמלות כלליות לכל סוגי היבוא7.8

בהתאם מיידי5לפי פרק (*)העברת עמלת סוכן 7.8.1
לסוג הלקוח

571-002412571-015425

כולל , טיפול בעיסקות יצוא לזמן בינוני וארוך7.8.2
(*)טיפול במימונים 

במקום מיידי0.50%250.00$1500$
 7.5.6סעיף 

7.6.3או 

571-002412571-015425

בנוסף מיידי1%50.00$טיפול מיוחד בתיק יצוא7.8.3
לעמלות 

הקשורות 
לעסקה

571-002412571-015425

571-004342571-015476מיידי5לפי פרק עמלת חליפין7.8.4
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תעריפון עסק גדול
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כולל משלוח במשלוח6.00$ל"משלוח דוקומנטים לחו7.8.5
 2של עד 

סטים של 
מסמכים 

בדואר רגיל 
או רשום/ו

לרבות המצאת , בירורים בקשר לעסקת יצוא7.8.7
מסמכים שנמסרו בעבר

20.00$

דמי דואר ותקשורת ליבוא ויצוא7.9

571-004342571-015247מיידי להודעה2.00$הוצאות תקשורת ודואר7.9.1

    יבוא

571-015476

    יצוא

571-004342    571-004342מיידי לסוויפט12.00$הוצאות סוויפט7.9.2

    יבוא

571-015468

    יצוא

571-004342571-015263 לדף5.00$ל"פקס ממוחשב לספק בחו7.9.3

571-015468571-015263מיידי לדקה3.00$ל לבקשת הלקוח או עבור הלקוח"שיחת טלפון לחו7.9.4

*

הבנק המוציא/ י רמת הסיכון של המדינה "שיעור העמלה בפועל ייקבע עפ**

.או הוצאות קורספנדנט/דמי דואר ו: הוצאות נוספות

28/07/2014עודכן 
7 מתוך 7עמוד 

.לפרק זה


