
עסק קטן     /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

מספר
הסעיף

גובה העמלה תיאור העמלה
שיעור/סכום 

גובה העמלה
מינימום

גובה העמלה 
מקסימום

הערותהוצאות נוספות מועד גביה 

לא תיגבה עמלה זו בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק סוף חודש(1)ראה נספח ד (1) ('ראה נספח ד)דמי כרטיס 6.1.1
ללקוח שברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על 

 חודשים 36ידי אותו תאגיד בנקאי וזאת לתקופה של 
.ממועד ההנפקה של כרטיס החיובי המידי

ראה נספח ד, תעריפי כרטיס חיוב מייד ואינפיניטי

.Prepaidעבור כרטיס לכרטיס ₪ 27(לגבי כרטיסים נטענים בלבד)דמי טעינה 6.1.1.1
    -  ToGoעבור כרטיס מרכנתיל 

לטעינה ₪ 3
לטעינה ₪ 2.70בערוץ ישיר 

עמלת תשלום נדחה בגין עסקאות שבוצעו עד ליום                  6.2.1
2015 בינואר 31ה "א בשבט התשע"י

עבור כל תשלום ₪ 0.55

 30₪(2)טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה6.4.1

פירעון מוקדם של כל העסקאות בשל ביטול הכרטיס  ₪ 30פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות6.5.1
סך כל העמלות בעד ביטול . ייחשב לבקשה אחת

כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס 
 40₪יהיה כפוף לתקרה של , הוא הבנק

 40₪(3)הנפקה מיידית - הנפקת כרטיס חליפי  6.6.2

 מסכום העסקה2.8%(4)ח "עמלת עסקאות במט  6.7.1
 וגם עבור ATMהעמלה תיגבה עבור משיכה במכשיר 3.50%משיכה במזומן בחוץ לארץ6.8.1

משיכה בדלפק

 וגם עבור ATMהעמלה תיגבה עבור משיכה במכשיר  16₪המתנהל באותו מטבע' משיכת מזומן בחוץ לארץ בחש6.8.2
משיכה בדלפק

 6$רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי6.9.1

הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי 6.10.1
חליפי לחוץ לארץ

מחיר המשלוח הינו בהתאם 
למחירון חברת השילוח ליעד 

אליו נשלח הכרטיס

 ₪ 25הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ6.10.2

או חידוש של /חל גם על הנפקה ו,  15₪בערוץ הישיר 
חידוש כרטיס הנושא תמונה/הנפקת, כרטיס מעוצב

כרטיסי חיוב - 6חלק 
(למעט דמי כרטיס , והעמלות נקבעות על ידה" CAL"י חברת האשראי "שירותים אלה ניתנים ע)

 30₪(3)הנפקה רגילה- הנפקת כרטיס חליפי 6.6.1
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כרטיסי חיוב - 6חלק 
(למעט דמי כרטיס , והעמלות נקבעות על ידה" CAL"י חברת האשראי "שירותים אלה ניתנים ע)

.הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר ₪ 15(2)איתור מסמכים 6.11.1
.בערוץ ישיר פטור

 ₪ 60(6)פירעון מוקדם של הלוואה 6.12.1

עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום העברה 19$ - 270$(7)העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ 6.13.1

Western unionהעברת מטבע חוץ באמצעות  (7)

סוף מידעסוף מידע

הטבות לקבוצות ' בכפוף לתנאים המופיעים בנספח א). סטודנט  וחברי מועדונים שונים כפי שמתעדכן מעת לעת, חייל, צעיר: חשבונות פטורים (1)

.(אוכלוסייה

.במקרים בהם הטיפול יצריך הזמנת המסמך כאמור, בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ (2)

.במקרים בהם יתבקש שירות זה, בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ (3)

.עמלה זו תיגבה גם בשינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב (6)

במידה והעסקה בוצעה במטבע שאין בו .  2.8%בחשבון שקלי ההמרה תבוצע על פי השער היציג בתוספת . ח"עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה המבוצעת במטבע שונה מש (4)

ח ההמרה על פי שערי החברות "בחשבון מט . 2.8%ח על פי השער היציג של הדולר בתוספת "שער יציג תבוצע ההמרה לדולר על פי שערי החברות הבינלאומיות וממנו תבוצע המרה לש

.2.8%הבינלאומיות בתוספת 
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