
עסק קטן     /תעריפון יחיד

*שירותים מיוחדים - 9חלק 

תחילת טבלה

מספר
הסעיף

גובה העמלה תיאור העמלה
שיעור/סכום 

גובה העמלה
מינימום

גובה העמלה 
מקסימום

הוצאות מועד גביה 
נוספות

הערות

החלפת מראשלשנה ₪ 380שמירת דואר בסניף9.1
מנעול

לא עמלה- הודעות דואר מרכנתיל - באינטרנט 

החלפת מראשלשנה ₪ 1200שכירות כספת קטנה9.2.1
מנעול או 
פתיחת 

כספת בכח

העמלה תיגבה גם במקרה של הוצאת תכולת הכספת 
ושמירתה בידי הבנק בנסיבות ניתוק הקשר עם שוכר 

.הכספת

העמלה תיגבה גם במקרה של הוצאת תכולת הכספת שכירת כספת בינונית9.2.2
ושמירתה בידי הבנק בנסיבות ניתוק הקשר עם שוכר 

.הכספת

שכירות כספת גדולה9.2.3

לשנה ₪ 1600

מראש

החלפת 
מנעול או 
פתיחת 

כספת בכח

העמלה תיגבה גם במקרה של הוצאת תכולת הכספת 
ושמירתה בידי הבנק בנסיבות ניתוק הקשר עם שוכר 

.הכספת

מיידי ₪ 20(ביקורים בשנה12מעל )דמי ביקור בכספת 9.2.4
חל גם על מיידילשטר ₪ 25הפקדה- טיפול שטרות9.3

שינויים 
והצגה חוזרת

מיידילשטר ₪ 25(בעת התשלום)מחותם השטר - טיפול בשטרות9.3.1

לרבות שחרור כספים ללא צו ירושהמיידי 750₪ 0.50%250₪ח"מט/י "טיפול בירושות ועזבונות במט9.4

משיכת מזומן ממכשיר מרוחק שאינו מכשיר נדרש באמצעות 9.8
.דיסקונט/מרכנתיל- כרטיס שלא הונפק בידי התאגיד הבנקאי

מיידילמשיכה ₪ 6.5

בתוספת  ₪ 17.50גבייה מהמוטב– ב "עמלת פירוט הרשאות ממס9.9
לשורה ₪ 0.30

.גבייה בדיעבד בתחילת כל חודש בגין חודש קודם   חודשי

.גבייה בדיעבד בתחילת כל חודש בגין חודש קודםמיידי 0.50$גבייה מהמוטב לרבות תרומות- י הרשאה"עמלת חיוב עפ9.9.1

.גבייה בדיעבד בתחילת כל חודש בגין חודש קודםחודשי 7.5₪גבייה מהמוטב–עמלת הקמת הרשאה בבנק 9.9.2

.גבייה בדיעבד בתחילת כל חודש בגין חודש קודםחודשי                        22₪גבייה מהמוטב- עמלת הקמת הרשאה בבנק אחר9.9.3

.גבייה בדיעבד בתחילת כל חודש בגין חודש קודםמיידי 1.5$גבייה מהמוטב– הכפלת מוסדות /עמלת העברה9.9.4

.גבייה בדיעבד בתחילת כל חודש בגין חודש קודם   מיידי 1.5$גבייה מהמוטב-עמלת טיפול והעברת שוברי גבייה למוסדות9.9.5

9.11

מיידי 250$ 0.35%26.5$ל"ומחו ל"העברת שקלים לחו9.13

.אזי היא תחושב לפי השער היציג של המטבע הרלבנטי, ח ותיגבה במטבע שונה"ככל שהעמלה נקובה בש* 
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.לחלק זה סוף מידע


