
עסק קטן     /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

צעירים שירות

(19עד גיל )

שירות /חיילים

לאומי

מקבלי )

(ש"מת

חיילים 

משוחררים 

עד שנה

2010 

 סטודנטים

 מוסדות)

 המאושרים

ג"י המל"ע )

גימלאי זהב 

בעלי פאסיבה

 100,000₪מעל 

פעולות 1
(*)בסיסיות

באמצעות , כולל פעולות באמצעות טלפון או פקס, פעולות בסניף)פעולה על ידי פקיד  (א)
לרבות , הנעשות באמצעות פקיד בנק, שירות זה כולל אחת הפעולות האלה (מוקד

, הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת לקוח, משיכת מזומן, הפקדת מזומן: באמצעות מוקד
לכל )הפקדת שיק , (כולל משיכה בשיק עצמי)פדיון שיק , העברה או הפקדה לחשבון אחר

.פריטת מזומן, תשלום שובר, ( שיקים20

    פטור
(ללא מינימום)

    פטור
(ללא מינימום)

    פטור
(ללא מינימום)

    פטור
(ללא מינימום)

זיכוי חשבון באמצעות : שירות זה כולל אחת הפעולות האלה:פעולה בערוץ ישיר (ב) 
משיכת מזומן , הפקדת מזומן, חיוב בכרטיס אשראי למעט כרטיס לחיוב מידי, מסלקה

שאילתת מידע בכל , תשלום שובר, העברה או הפקדה לחשבון אחר, (**)במכשיר אוטומטי
לרבות  ( שיקים20לכל )משיכת שיק הפקדת שיק , (החל בשאילתה השביעית בחודש)נושא 

חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע, באמצעות תיבת שירות

    פטור
(ללא מינימום)

    פטור
(ללא מינימום)

    פטור
(ללא מינימום)

    פטור
(ללא מינימום)

 פנקסים חינם 2פנקס שיקים רגילפנקס שיקים2
בשנה

 פנקסים חינם 2
בשנה

 פנקסים חינם 2
בשנה

 פנקסים חינם 2
בשנה

 פנקסים חינם 2
בשנה

    פטורפטורפטורפטורפטור(במקרה של אי ניצול מסגרת האשראי ברבעון)הקצאת אשראי ליחיד   (א)מסגרת אשראי3

מקומי  ומועדון מקומי חינםכרטיס אשראיכרטיסים מגנטיים4
פטור-ויותר

בינלאומי , מקומי
וזהב פטור לשנה

, בינלאומי, מקומי
זהב חינם מועדון 

 שנים3- סטודנט ל

בינלאומי , מקומי
חינם שנה - וזהב

ראשונה

מכירה ופדיון , קניה5
ע הנסחרים "של ני

א"בבורסה בת

,  0.4%מניות לפי מניות ואגרות חוב- מכירה ופדיון, קניה
; 0.35%ח לפי "אג

(בכפוף למינימום)

,  0.4%מניות לפי 
; 0.35%ח לפי "אג

(בכפוף למינימום)

,  0.4%מניות לפי 
; 0.35%ח לפי "אג

(בכפוף למינימום)

,  0.25%מניות לפי 
; 0.35%ח לפי "אג

(בכפוף למינימום)

ח "אג,  0.3%מניות לפי 
;0.25%לפי 

(בכפוף למינימום) 

 הנחה50%עמלת חליפין7
(ללא מינימום)

 הנחה50%
(ללא מינימום)

 הנחה50%
(ללא מינימום)

 הנחה50%
(בכפוף מינימום

*

(**)

הטבות לקבוצות אוכלוסיה- ' נספח א

 לנייר ערך 0.1%הנסחרים בארץ-דמי ניהול פיקדון ניירות ערך
לרבעון 

בכפוף למקסימום

 לנייר ערך 0.1%
לרבעון 

בכפוף למקסימום

 לנייר ערך 0.1%
לרבעון 

בכפוף למקסימום

 לנייר ערך 0.1%
לרבעון 

בכפוף למקסימום

:תיגבה עמלה חודשית הגבוהה מבין שני אלה

.שביצע הלקוח בפועל, הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על ידי פקיד (1)

.עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על מחיר פעולת פקיד (2)

 לנייר ערך 0.13%
לרבעון 

בכפוף למקסימום

דמי ניהול פיקדון 6
לרבות )ניירות ערך 

יחידות השתתפות 
(בקרנות נאמנות

 6.50₪דיסקונט תיגבה עמלה בסך /י מרכנתיל"במשיכה ממכשיר מרוחק שלא באמצעות כרטיס שהונפק ע

עודכן 01/02/2015             

1 מתוך 1עמוד 

.לנספח זה


