
עסק קטן  /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

סעיף שם השירות בתעריפון המלא
השירות 

בתעריפון 
המלא

תעריף באמצעות 
האינטרנט

תעריף באמצעות 
מכשיר אוטומטי

תעריף באמצעות 
/ אפליקציה סלולרית 

טלפון ממוחשב

תעריף 
באמצעות מענה 
טלפוני ממוחשב

תעריף באמצעות 
משוב

תעריף באמצעות 
אל תור

תעריף באמצעות פקיד

פעולה בערוץ ישיר 

:פעולות כמפורט להלן

1.3.1

2.00₪6.40 ₪---2.00 ₪-1.3.1הפקדת מזומן (3)

בגין כל השרותים המפורטים בסעיף זה

משיכת מזומן במכשיר  (4)

אוטומטי 
(2)

ח"ש6.40---2.00 ₪-1.3.1

העברה או הפקדה  (5)

(בנק אחר/בבנק)לחשבון אחר 

ח"ש2.006.40 2.00₪ ₪-2.00 ₪-2.00 1.3.1₪

ח"ש2.006.40 2.00₪ ₪---2.00 1.3.1₪תשלום שובר (6)

שאילתת מידע בכל נושא  (7)

החל - בערוץ ישיר )

(מהשאילתא השביעית בחודש

ח"ש6.40- ₪ 2.00פטורפטור-פטור1.3.1

לכל קבוצה )הפקדת שיק  (9)

( שיקים20של עד 

לכל השיקים  ₪ 2.002.00 ₪-1.3.1

שהופקדו במהלך יום 

עסקים

ח"ש2.006.40 2.00₪ ₪-

(פ)לשיק  ₪ 0.36לשיק ₪ 0.32לשיק ₪ 0.32לשיק ₪ 0.32לשיק ₪ 0.32 1.4.1רגיל- פנקס שיקים 

.לשיק ₪ 1.12.115.90הוראה לביטול חיוב שיק

לסדרה של ₪ 47.70

. שיקים ומעלה3

לשיק ₪ 18.5-----

 שיקים ומעלה3לסדרה של  ₪ 55.50

ביטול חיוב בודד על פי 

הרשאה לחיוב חשבון

להוראה ₪ 18.5-----להוראה ₪ 1.12.115.90

לרבות )העברות ברשימה 

(משכורת

לפעולה  ₪  18-----לפעולה ₪ 1.13.110

 הטבה25%- בקובץ 
לשיק ₪ 15------1.15.1טיפול בשיק דחוי בדלפק

הטבות לפעילות בערוצים ישירים- ' נספח ה

חשבון עובר ושב - 1חלק 
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עסק קטן  /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

סעיף שם השירות בתעריפון המלא
השירות 

בתעריפון 
המלא

תעריף באמצעות 
האינטרנט

תעריף באמצעות 
מכשיר אוטומטי

תעריף באמצעות 
/ אפליקציה סלולרית 

טלפון ממוחשב

תעריף 
באמצעות מענה 
טלפוני ממוחשב

תעריף באמצעות 
משוב

תעריף באמצעות 
אל תור

תעריף באמצעות פקיד

הטבות לפעילות בערוצים ישירים- ' נספח ה

בשידור – טיפול בשיק דחוי 

(ב"קש)

-לשיק ₪ 11 - 1.15.2

העברה בקובץ 

.ממחשב הלקוח

---- 

העברה במערכת הזיכויים 

וההעברות בזמן אמת 

(RTGS) - לבנק אחר

  5.50-₪  מיליון 1עד 1.17.1

.לפעולה₪ 

 35- ₪  מיליון 1מעל 

.לפעולה₪ 

.לפעולה ₪ 6.40- ₪  מיליון 1עד -----

.לפעולה ₪ 38- ₪  מיליון 1מעל 

:הערה 

. לתוספת הראשונה9כפי שיפורט בחלק ,  התאגיד הבנקאי רשאי לגבות  מחיר שונה 

 - 

או משיכה ממכשיר מרוחק באמצעות , משיכה ממכשיר סמוך לסניף או ממכשיר נדרש באמצעות כל כרטיס  (2)

.כרטיס שהתאגיד הבנקאי הנפיק

  משיכת מזומן ממכשיר מרוחק שאינו מכשיר נדרש באמצעות כרטיס שלא הונפק בידי התאגיד הבנקאי
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עסק קטן  /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

סעיף שם השירות בתעריפון המלא
השירות 

בתעריפון 
המלא

תעריף באמצעות 
האינטרנט

תעריף באמצעות 
מכשיר אוטומטי

תעריף באמצעות 
/ אפליקציה סלולרית 

טלפון ממוחשב

תעריף 
באמצעות מענה 
טלפוני ממוחשב

תעריף באמצעות 
משוב

תעריף באמצעות 
אל תור

תעריף באמצעות פקיד

הטבות לפעילות בערוצים ישירים- ' נספח ה

הפקה או הדפסה של 

מסמכים המצויים במאגר 

- הממוחשב לבקשת לקוח 

זמינים בסניף

לבקשה  ₪ 2.3.19.5

פטור- דפים 

לבקשה  ₪ 9.5---

 ₪ 0.5בתוספת 

לכל עמוד 

החל מהשני

לבקשה  ₪ 10-

 ₪ 0.5בתוספת 

לכל עמוד 

החל מהשני

דוחות הניתנים 2.4.1דוחות לבקשת לקוח

- להפקה באינטרנט 

פטור

(בפיקוח)לדוח  ₪  15-----

עד - שערי חליפין 2.4.2דוחות הכרוכים באיסוף מידע

פטור - שנה לאחור 

לדוח  ₪  89-----

עד שנה לאחור- שערי חליפין 

-גישה ישירה למחשב הבנק

התאמות בנקים

לשאילתא ₪ 2.10.112

פטור- ללקוח פרטי 

------

אזי היא תחושב לפי השער היציג של המטבע , ח ותיגבה במטבע שונה "ככל שהעמלה נקובה בש )הודעות והתראות , מידע  - 2חלק 
הרלבנטי
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עסק קטן  /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

סעיף שם השירות בתעריפון המלא
השירות 

בתעריפון 
המלא

תעריף באמצעות 
האינטרנט

תעריף באמצעות 
מכשיר אוטומטי

תעריף באמצעות 
/ אפליקציה סלולרית 

טלפון ממוחשב

תעריף 
באמצעות מענה 
טלפוני ממוחשב

תעריף באמצעות 
משוב

תעריף באמצעות 
אל תור

תעריף באמצעות פקיד

הטבות לפעילות בערוצים ישירים- ' נספח ה

ופדיון של ניירות , מכירה, קניה

ערך הנסחרים בבורסה בתל 

, למעט קרנות נאמנות)אביב 

ף וחוזים "אופציות מעו

(ף"עתידיים במעו

 משווי העסקה 4.1.10.40%

 ₪ 25מינימום 

 7,150₪מקסימום 

 משווי העסקה 0.40%-

 ₪  25מינימום 

 7,150₪מקסימום 

 ₪ 35 משווי העסקה מינימום 0.54%---

 7,300₪מקסימום 

מניות ואגרות חוב קנייה או 

מכירה שלא בוצעה

 35₪---ללא עמלה-ללא עמלה4.1.1

ע "מכירה ופדיון של ני,קניה

הנסחרים בבורסה בתל אביב 

מילווה קצר מועד–

4.1.2

(*)

 משווי העסקה 0.10%

 ₪ 22.5מינימום 

 7,150₪מקסימום 

 משווי העסקה 0.10%-

 ₪ 22.5מינימום 

 7,150₪מקסימום 

 משווי העסקה 0.12%---

 ₪ 25מינימום 

 7,300₪מקסימום 

4.1.2קנייה או מכירה שלא בוצעה

(*)

 25₪---ללא עמלה-ללא עמלה

מכירה וכתיבה של , קניה

ף"אופציות מעו

4.2.1

(*)

 משווי העסקה 2.25%

 ₪ 9.75מינימום 

לאופציה

 ₪ 98מקסימום 

לאופציה

 משווי העסקה 2.25%-

 ₪ 9.75מינימום 

לאופציה

לאופציה ₪ 98מקסימום 

  משווי העסקה %3 ---

לאופציה ₪ 13מינימום 

לאופציה ₪ 100מקסימום 

קניה או מכירה של אופציות 

ף שלא בוצעה"מעו

4.2.1

(*)

 13₪---ללא עמלה-ללא עמלה

מכירה וכתיבה של , קניה

ף"חוזים עתידיים במעו

4.3.1

(*)

לחוזה ₪ 30---לחוזה ₪  22.50-לחוזה ₪  22.50

מכירה של חוזים , קניה

ף שלא בוצעה"עתידיים במעו

4.3.1

(*)

 13₪--- ללא עמלה- ללא עמלה

קניה מכירה ופדיון של ניירות 

, מניות- ערך בחוץ לארץ

אגרות חוב וקרנות נאמנות

4.4.1

(*) (**)

 משווי העסקה 0.59%

 23.5$מינימום 

 10,680$מקסימום 

 משווי העסקה 0.59%-

 23.5$מינימום 

 10,680$מקסימום 

 משווי העסקה 0.79%---

 25$מינימום 

 10,900$מקסימום 

ניירות ערך - 4חלק 

עודכן  1/11/2017        8 מתוך  4עמוד 



עסק קטן  /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

סעיף שם השירות בתעריפון המלא
השירות 

בתעריפון 
המלא

תעריף באמצעות 
האינטרנט

תעריף באמצעות 
מכשיר אוטומטי

תעריף באמצעות 
/ אפליקציה סלולרית 

טלפון ממוחשב

תעריף 
באמצעות מענה 
טלפוני ממוחשב

תעריף באמצעות 
משוב

תעריף באמצעות 
אל תור

תעריף באמצעות פקיד

הטבות לפעילות בערוצים ישירים- ' נספח ה

ע בחוץ "קניה או מכירה של ני

אגרות חוב , מניות- לארץ

וקרנות נאמנות שלא בוצעה

4.4.1

(*) (**)

 25$---ללא עמלה-ללא עמלה

:הערות

ה כפי התעריף באינטרנט "מנת, מרכנתילטרייד: ע "מערכות מתקדמות למסחר בני: ערוצים נוספים  (*)

ב בלבד"השרות ניתן עבור מניות בארה (**)

עודכן  1/11/2017        8 מתוך  5עמוד 



עסק קטן  /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

סעיף שם השירות בתעריפון המלא
השירות 

בתעריפון 
המלא

תעריף באמצעות 
האינטרנט

תעריף באמצעות 
מכשיר אוטומטי

תעריף באמצעות 
/ אפליקציה סלולרית 

טלפון ממוחשב

תעריף 
באמצעות מענה 
טלפוני ממוחשב

תעריף באמצעות 
משוב

תעריף באמצעות 
אל תור

תעריף באמצעות פקיד

הטבות לפעילות בערוצים ישירים- ' נספח ה

5.1.1ח"מט-י"עמלת חליפין מט

(*)

 מסכום 0.17%

העסקה 

 $ 6.30מינימום 

לפעולה

 $ 1,055מקסימום 

לפעולה

ח "במשיכת מט

מכספומט 

במכשירי מרכנתיל 

פטור מעמלת - 

חליפין ללקוחות 

.דיסקונט/מרכנתיל

 מסכום העסקה 0.19%----

לפעולה $ 6.8מינימום 

לפעולה $ 1,075מקסימום 

5.1.2ח"מט-ח"עמלת חליפין מט

(*)

 מסכום 0.24%

העסקה 

 12.60$מינימום 

 $ 2,110מקסימום 

לפעולה

 מסכום 0.24%

העסקה 

 12.60$מינימום 

 $ 2,110מקסימום 

לפעולה

 מסכום העסקה 0.38%----

 13.6$מינימום 

לפעולה $ 2,150מקסימום 

העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ 

פעמית- חד

 מסכום 5.9.10.30%

העסקה 

לפעולה $ 22מינימום 

 $ 245מקסימום 

לפעולה

 מסכום העסקה 0.35%-----

לפעולה $ 26.5מינימום 

לפעולה $ 250מקסימום 

- העברת מטבע חוץ בארץ 

(בפיקוח)לחשבון אותו לקוח 

לפעולה $ 9.5-----לפעולה $ 5.10.18

- העברת מטבע חוץ בארץ 

העברה אחרת

5.10.2

(*)

 מסכום 0.22%

העסקה 

לפעולה $ 9מינימום 

 $ 123מקסימום 

לפעולה

 מסכום העסקה 0.25%-----

לפעולה $ 9.5מינימום 

לפעולה $ 125מקסימום 

:הערה

.לרבות על המינימום, הנחה 50%-100$עד . פטור-10$ח שסכומן עד "בעסקאות מט (*)

מטבע חוץ - 5חלק 
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עסק קטן  /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

סעיף שם השירות בתעריפון המלא
השירות 

בתעריפון 
המלא

תעריף באמצעות 
האינטרנט

תעריף באמצעות 
מכשיר אוטומטי

תעריף באמצעות 
/ אפליקציה סלולרית 

טלפון ממוחשב

תעריף 
באמצעות מענה 
טלפוני ממוחשב

תעריף באמצעות 
משוב

תעריף באמצעות 
אל תור

תעריף באמצעות פקיד

הטבות לפעילות בערוצים ישירים- ' נספח ה

דמי טעינה כרטיס מרכנתיל 

ToGO

לטעינה ₪ 3---לטעינה ₪ 2.7-לטעינה ₪ 6.1.1.12.7

הנפקה - הנפקת כרטיס חליפי 

רגילה

6.6.1--15.00₪ ---30₪ 

 ₪ 15-----ללא עלות6.11.1איתור מסמכים

כרטיסי חיוב  - 6חלק 
(למעט דמי כרטיס,והעמלות נקבעות על ידה"CAL"שירותים אלה ניתנים על ידי חברת האשראי )
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עסק קטן  /תעריפון יחיד

תחילת טבלה

סעיף שם השירות בתעריפון המלא
השירות 

בתעריפון 
המלא

תעריף באמצעות 
האינטרנט

תעריף באמצעות 
מכשיר אוטומטי

תעריף באמצעות 
/ אפליקציה סלולרית 

טלפון ממוחשב

תעריף 
באמצעות מענה 
טלפוני ממוחשב

תעריף באמצעות 
משוב

תעריף באמצעות 
אל תור

תעריף באמצעות פקיד

הטבות לפעילות בערוצים ישירים- ' נספח ה

@ הודעות דואר 9.1שמירת דואר בסניף

ללא עמלה- מרכנתיל 

לשנה  ₪ 380-----

:הערה כללית

.'ההערות הקיימות בתעריפון המלא רלוונטיות גם לעמלות בנספח ה
סוף מידע 

שירותים מיוחדים - 9חלק 
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