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עמלת חליפין 5.1
נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין )

(מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית

ח מכספומט "במשיכת מטח"מט- י "מט5.1.1
פטור מעמלת -במכשירי מרכנתיל 

חליפין ללקוחות 
דיסקונט/מרכנתיל

כולל עסקה )י "כשהעסקה כנגד חשבון מט- 
(במועד עתידי

0.19%7.1$ 2,600.00$ 

 2,600.00$ $ 1.70%7.1י"כשהעסקה כנגד מזומן במט- 

 2,150.00$לעסקה $ 0.40%14.30המרה בין שני מטבעות זרים5.1.2

(ATM)ח לשקלים בשרות עצמי "המרת מט5.1.3
 ₪ 6.70ח" ש149.99מתמורה עד - 

 15.00₪ח ומעלה"ש.- 150- מתמורה מ- 

ח עם הגבלת שער"מכירה של מט/קניה5.1.4

 1,075.00$ %3/86.80$ מכירה/ביצוע קניה5.1.4.1

 25.00$מכירה/אי ביצוע קניה5.1.4.2

פעולות במזומנים5.2

הפרשי שער בין קניה ח"הפקדת מזומנים לחשבון מט5.2.1
העברות/ בנקנוטים

הפרשי שער בין ח"משיכת מזומנים מחשבון מט5.2.2
מכירה 

העברות/בנקנוטים

: כגון, מכל סיבה)גביית בנקנוטים חריגים 5.2.3
או בנקנוטים , אי פרסום שער, לקוח בלתי מוכר

(בלויים

עמלת קורספונדנט מראש 145.00$ 1%35.00$
סוויפט/ והוצאות דואר

. כל מטבע נחשב כעסקה נפרדת
 35$ל "מכתב משיכה מחו

:החלפת אמצעי תשלום5.2.4

מטבע חוץ: 5פרק 
(אלא אם צויין אחרת, ח"העמלות נקובות בש)

ח"הערות המתייחסות לכל פרק מט
(IMEXלמעט )נגבית בשקלים לפי השער היציק , ח"עמלה הנקובה במט- 
. פטור10$ח עד "בעסקות מט, לרבות על המינימום , 50% תוענק הטבה בשיעור 100$בעסקאות שונות עד -
- דמי סוויפט . ייגבו מהלקוח גם אם לא צויין ליד העמלה- מ "מע, קורספונדנט, פקסמליה /בכל המקרים בהם יש הוצאות דואר-

(לרבות בגין בירור) 12$בארץ  . 24$ / 12$
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מטבע חוץ: 5פרק 
(אלא אם צויין אחרת, ח"העמלות נקובות בש)

ח"הערות המתייחסות לכל פרק מט
(IMEXלמעט )נגבית בשקלים לפי השער היציק , ח"עמלה הנקובה במט- 
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(לרבות בגין בירור) 12$בארץ  . 24$ / 12$

ח כנגד מזומנים "מסירת מזומנים במט/קבלת- 
י"במט

חליפין

העמלה +הפרשי שער(1)" ממסרים"קבלת מזומנים מלקוח תמורת - 
המקובלת בכל ממסר

העמלה +הפרשי שער
המקובלת בכל ממסר

העמלה +הפרשי שער
המקובלת בכל ממסר

מכירה /בין שערי קניה בנקנוטיםסוויפט+ לפי העסקה 
.העברות

מלקוח תמורת מסירת " ממסרים"קבלת -  
מזומנים

העמלה +הפרשי שער
המקובלת בכל ממסר

העמלה +הפרשי שער
המקובלת בכל ממסר

העמלה +הפרשי שער
המקובלת בכל ממסר

מכירה /בין שערי קניה העברותסוויפט+ לפי העסקה 
.בנקנוטים

כפי העמלה המקובלת מסוג אחר" ממסרים"תמורת " ממסרים- "
בכל סוג ממסר

כפי העמלה המקובלת 
בכל סוג ממסר

כפי העמלה המקובלת 
בכל סוג ממסר

 0.50%10.00$(בנקנוטים)פריטת מזומנים /החלפת- 

.בנקנוטים וכדומה, פקודות תשלום, המחאות נוסעים, שיקים" - מימסרים "(1)
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פעולות בשיקים5.3

" יורושיק"ו, המחאות נוסעים, (1)שיק : הפקדת5.3.1
ח"נקוב במט

+ לעסקה 1%
לשיק $ 4.50

המחאות נוסעים /הפקדת שיק- .עמלת קורספונדנט ימי עסקים בהפקדה9ערך לשיק $ 8.50
יורושיק

" יורושיק"ו,המחאות נוסעים,  (1)שיק :המרת
ח"נקוב   במט

 $ 5.5+ חליפין 
-ימי ערך + לשיק
1.1% 

מסכום העסקה

 $ 5.5+ חליפין 

-ימי ערך + לשיק

1.1% 

מסכום העסקה

 $ 5.5+ חליפין 

-ימי ערך + לשיק

1.1% 

מסכום העסקה

 ₪ 15.00ח"הפקדת שיק דחוי במט5.3.1.1

, הוצאת שיק דחוי מהמלאי לפני הפרעון5.3.1.2
ומסירתו למפקיד

15.00 ₪ 

, שיקים לגובינא: כגון)קבלת שיקים חריגים 5.3.1.3

  DRAWING -ל "ומכתבי משיכה מחו

LETTER).

5.2.3ראה סעיף 

5.2.3ראה סעיף 5.2.3ראה סעיף 
טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג 5.3.2

ל"י בנק בחו"לגבייה ע
0.30%20.00$ 300.00$ 

טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג 5.3.2.1
י בנק אחר בארץ"לגבייה ע

0.25%10.00$ 250.00$ 

טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג 5.3.2.2
י  סניף הבנק בארץ"לגבייה ע

- ח "שיק המשוך על חשבון פת 7.50$
.ללא עמלה

הוצאות קורספונדנט 1,500$ 1.50%4.50$מכירת המחאות נוסעים5.3.3

חליפין 125.00$ 0.50%25.00$(2)מכירת שיק בנקאי ללקוח 5.3.4

העמלה חלה על המושך ועל עמלת קורספונדנטלשיק ₪   25.00ח"ביטול שיק במט/החזרה5.3.5
המפקיד

10ראה פרק (תעריף לשיק)מסחרי /פנקס שיקים אישי5.3.6

. ימים מיום ההפקדה5מקבלים ערך - בגין ביטוח סוציאלי, או ממשלת קנדה, שיקים המשוכים על ידי האוצר האמריקני (1)
.5.2.2-   ו5.2.1העברה או תשלום המתבצעים בבנקנוטים יש לגבות הפרשי שער לפי סעיפים  (2)
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העברות5.4

סוויפט / חליפין 250.00$ 0.37%26.50$(5) (4) (3) ל"ל  ולחו"מחו, ח"ח  וש"העברת מט5.4.1
קורספונדנט הפרשי שער

7לפי פרק ליבוא טובין, ל"ח לחו"העברת מט5.4.1.1

- ח של תשלום שהתקבל מ"ביצוע בש5.4.1.3

MONEYGRAM

השירות מוקפאעמלת חליפין

-  ח בארץ ומבנק אחר בארץ"העברת מט5.4.2
לחשבון או מחשבון אותו לקוח

הוצאות בנק , חליפין  9.5$
מוטב קורספונדנט

לרבות חשבון שהלקוח מנהל  (1)
.יחד עם בן או בת זוגו

העברה -  ח בארץ ומבנק אחר בארץ"העברת מט5.4.2.1
אחרת

הוצאות סוויפט 125.00$ 0.25%9.50$

להוראה $ 12.90לכל העברה $  2.20בבנק אחר/העברה בהוראת קבע בבנק5.4.3

ח"דמי ניהול חשבון במט5.5

 עסקיים כולל ש"עוח "רישום פעולה בפמ5.5.1

(2) (1)תושבי חוץ    

סוף חודש מראש1/8/08תוקף לחודש $  2.35לפעולה $ 0.35

(כולל תושבי חוץ).  לשנה2.50%תיגבה גם עמלת הקצאה בשיעור , בחשבון עסקי או קו אשראי (1)
.הענקת הטבה, ביטול פעולה/ תיקון, זקיפת ריבית ועמלות בחשבון- פעולות הפטורות מעמלה  (2)
.לזיכוי $ 5.5יש לגבות , בגין זיכויים המתקבלים מבנקים מקומיים בפקודת חברות כרטיסי האשראי (3)
.2.2.2.2תיגבה עמלה לפי סעיף , בגין שיגור בפקס של תדפיס העברה כתחליף להודעה מקורית (4)
. 25$–  לבנק המוטב לאחר שליחתהל "ביטול העברה לחו (5)
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(לרבות בגין בירור) 12$בארץ  . 24$ / 12$

סוף רבעון עבור הרבעון לרבעון $ 37.50ח"דמי ניהול חשבון מט5.5.2
החדש

5.5.3

תושבי חוץ/שירותים מיוחדים לתושבי ישראל5.6

בטיפול סטנדרטי בלתי  מורכב או 180.00פניה לבנק ישראל לקבלת היתר אישי5.6.1
. מהתעריף50%- בבירור טלפוני 

המרה )ידי תושב חוץ -טיפול במימוש נכסים על5.6.2
(חוזרת

 550.00$ 1/4%50.00$+חליפין

:טיפול ומעקב ב5.6.3

:י חברה ישראלית"ל ע"השקעה ריאלית בחו- 

סוויפט/ חליפין 100.00$פתיחת תיק

להעברה $ 25.00או הוצאת ערבות/העברה ו

לרבות עבור יהלומים )מ או היטל "ניכוי מע5.6.4
(מלוטשים

חליפין8.00

הוצאות סוויפט35.00.דמי טיפול בבקשה ספציפית של לקוח5.6.5

ניהול שוטף של שכר דירה על נכסי תושבי חוץ 5.6.6
(לשנה)בישראל 

1/4%50.00$ 500.00$ 

הוראות קבועות לתשלום הוצאות שונות על 5.6.7
נכסים בארץ

לרבעון $ 15.00

ניכוי מס הכנסה מתקבולים הנובעים ממתן 5.6.8
שירותים לתושבי ישראל

10.00$ 

לדיווח $ 10.00מס הכנסה/דיווח לבנק ישראל 5.6.9
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תעריפון עסק גדול נספח ימי הערך  - 5פרק 

(אלא אם צויין אחרת, ח"העמלות נקובות בש)

(1)מספר ימי עסקים אמצעי התשלום

המרה/יום ההפקדהשטרי כסף זרים

(3)יום ההמרה המרת המחאות נוסעים לתיירים

שיקים והמחאות נוסעים משוכים על בנקים מחוץ 
לישראל

-  י"בהמרה למט./ (2) ימי עסקים קדימה 9-  ח "בהפקדה במט

(3). יום הביצוע

 שלאהמוצג ./ יום ההפקדה- המוצג בסניף עליו הוא משוך בנק מרכנתילשיקים משוכים על בנקים בישראל
. יום עסקים1-  בסניף עליו הוא משוך

יום -  י"בהמרה למט./  ימי עסקים קדימה7-  ח "בהפקדה במט .בנקים אחריםשיקים משוכים על בנקים בישראל

הביצוע
 (3)

.

העברות במטבע חוץ

או ביום קבלת פקודת , ביום העסקים הראשון בתחילת החודש.פיצויים ורנטות
.המאוחר מביניהם, ל"או הזיכוי מחו, התשלום בסניף

יום ביצוע ההעברההעברות מחשבון אחר בבנק

במטבעות אחרים . יום עסקים1- אירו ודולר קנדי, במטבע דולרלרבות תמורות יצוא, העברות מבנקים מחוץ לישראל
אך לא , זאת לאחר יום קבלת ההעברה בבנק.  ימי עסקים2- 

לפני יום הערך שנקבע בהעברה ולא לפני קבלת הוראות 
ל"בכפוף לקבלת זיכוי מהבנק בחו.  מהלקוח

לרבות תמורות , העברות בפקודת בנקים בישראל

יצוא 
(4)

ערך יום הקבלה בבנק18:00עד השעה ב ודולר קנדי"במטבעות דולר ארה-.-.' עד ה' בימים ב.-. ^

לרבות תמורות , העברות בפקודת בנקים בישראל
(4)יצוא 

ערך יום הקבלה בבנק12:30עד השעה במטבע לירה שטרלינג.- -.' עד ה' בימים ב.-. 

לרבות תמורות , העברות בפקודת בנקים בישראל
(4)יצוא 

ערך יום הקבלה בבנק15:00עד השעה פרנק שווצרי, במטבע אירו.- ^-.' עד ה' בימים ב.-. 

לרבות תמורות , העברות בפקודת בנקים בישראל
(4)יצוא 

 יום עסקים קדימה15:001עד השעה במטבעות אחרים.- -.' עד ה' בימים ב.-. 

לרבות תמורות , העברות בפקודת בנקים בישראל
(4)יצוא 

ערך יום הקבלה בבנק13:00עד השעה אירו ופרנק שווצרי, דולר קנדי, ב"במטבעות דולר ארה.-^ 'בימי ו.- 

ח"הערות המתייחסות לכל פרק מט
(IMEXלמעט במערכת )נגבית בשקלים לפי השער היציג , ח"עמלה הנקובה במט-
. פטור10$ח עד "בעסקות מט, לרבות על המינימום, 50% תוענק הטבה בשיעור 100$בעסקאות שונות עד - 

(לרבות בגין בירור) 12$בארץ  . 24$ / 12$- דמי סוויפט . ייגבו מהלקוח גם אם לא צויין ליד העמלה- מ"מע, קורספונדנט, פקסמליה/ בכל המקרים בהם יש הוצאות דואר- 

(שיקים להפקדה בחשבון במטבע ישראלי/לרבות בהמרת המחאות נוסעים)הפקדות במטבע חוץ  

11/04/2018:    עודכן   



תעריפון עסק גדול נספח ימי הערך  - 5פרק 

(אלא אם צויין אחרת, ח"העמלות נקובות בש)

(1)מספר ימי עסקים אמצעי התשלום

ח"הערות המתייחסות לכל פרק מט
(IMEXלמעט במערכת )נגבית בשקלים לפי השער היציג , ח"עמלה הנקובה במט-
. פטור10$ח עד "בעסקות מט, לרבות על המינימום, 50% תוענק הטבה בשיעור 100$בעסקאות שונות עד - 

(לרבות בגין בירור) 12$בארץ  . 24$ / 12$- דמי סוויפט . ייגבו מהלקוח גם אם לא צויין ליד העמלה- מ"מע, קורספונדנט, פקסמליה/ בכל המקרים בהם יש הוצאות דואר- 

לרבות תמורות , העברות בפקודת בנקים בישראל
(4)יצוא 

ערך יום הקבלה בבנק12:30עד השעה במטבע לירה שטרלינג.- 'בימי ו.- 

לרבות תמורות , העברות בפקודת בנקים בישראל
(4)יצוא 

 יום עסקים קדימה13:001עד השעה במטבעות אחרים.- 'בימי ו.- 

לרבות תמורות , העברות בפקודת בנקים בישראל
(4)יצוא 

ערך יום הקבלה בבנק12:00עד השעה אירו ולירה שטרלינג, דולר קנדי, ב"במטבעות דולר ארה.-^מ"בערבי חג  וחוה.- 

לרבות תמורות , העברות בפקודת בנקים בישראל
(4)יצוא 

 יום עסקים קדימה12:001עד השעה במטבעות אחרים.- מ"בערבי חג  וחוה.- 

העברות בסוויפט למוטב באמצעות בנקים 
ל"בחו/בארץ

ערך יום ההעברה בבנק18:00עד השעה ב ודולר קנדי"במטבעות דולר ארה.- ^'עד ה' בימים ב.- 

העברות בסוויפט למוטב באמצעות בנקים 
ל"בחו/בארץ

ערך יום ההעברה בבנק12:30עד השעה במטבע לירה שטרלינג.- 'עד ה' בימים ב.- 

העברות בסוויפט למוטב באמצעות בנקים 
ל"בחו/בארץ

ערך יום ההעברה בבנק15:00עד השעה פרנק שווצרי, במטבע אירו.- ^'עד ה' בימים ב.- 

העברות בסוויפט למוטב באמצעות בנקים 
ל"בחו/בארץ

 יום עסקים קדימה15:001עד השעה במטבעות אחרים.- 'עד ה' בימים ב.- 

העברות בסוויפט למוטב באמצעות בנקים 
ל"בחו/בארץ

ערך יום ההעברה בבנק13:00עד השעה אירו ופרנק שווצרי, דולר קנדי, ב"במטבעות דולר ארה .-'בימי ו.- 

העברות בסוויפט למוטב באמצעות בנקים 
ל"בחו/בארץ

ערך יום ההעברה בבנק12:30עד השעה במטבע לירה שטרלינג.- 'בימי ו.- 

העברות בסוויפט למוטב באמצעות בנקים 
ל"בחו/בארץ

 יום עסקים קדימה13:001עד השעה במטבעות אחרים.- 'בימי ו.- 

לירה שטרלינג , אירו, דולר קנדי, ב"במטבעות דולר ארה.-^מ"בערבי חג וחוה
ופרנק שווצרי

ערך יום הקבלה בבנק12:00עד השעה 

 יום עסקים קדימה13:001עד השעה במטבעות אחרים.- מ"בערבי חג וחוה

סוף מידע

.ל"כפוף לימי עסקים בארץ ובחו (1) 
שיהיה קיים בבנק באותה עת, תיגבה ריבית על הסכום הנמשך לפי שעור ריבית לווים,  ימי עסקים מיום ההפקדה9ים טרם שחלפו /המרת תמורת השיק/בעת משיכת (2) 
. מהסכום כתחליף לימי ערך1.1%תיגבה עמלה בשיעור של , בפעולת המרה (3) 
.אך לא לפני קבלת הוראות מהלקוח, ל"ובכפוף לקבלת זיכוי מהבנק בחו, לא לפני יום הערך שנקבע בהעברה או יום הקבלה בבנק (4) 

11/04/2018:    עודכן   


