עודכן בתאריך 12/12/2018

l
l

פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק.
תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים  לאומי
עובר ושב

משכנתאות

כרטיס אשראי לאומי קארד

כרטיס אשראי דיינרס

נספח א'  הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק

נספח ה'  הטבות לפעילות בערוצים ישירים
תעריפון עובר ושב

שירות
2

פעולות בסיסיות

} {1

מחיר

)א( פעולה על ידי פקיד )פעולות בסניף ,כולל פעולות
באמצעות טלפון או פקס ובאמצעות מוקד טלפוני מאויש(.
שירות זה כולל אחת הפעולות האלה ,הנעשות באנצעות
פקיד בנק ,לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש :הפקדת
מזומן ,משיכת מזומן ,הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת לקוח,
העברה או הפקדה לחשבון אחר פדיון שיק )כולל משיכה
בשיק עצמי( ,הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים

 5.50ש "ח לפעולה
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו

עד  20שיקים( ,תשלום שובר ,פריטה של מזומן .לקוח שאינו
מחזיק כרטיס למשיכת מזומן ,לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות
ולקוח שהוא אזרח ותיק ,זכאים ל  4פעולות על ידי פקיד
בחודש במחיר של פעולה בערוץ ישיר .זכאות כאמור של אדם
בעל מוגבלות תחל ב 1בחודש שלאחר הצגת תעודה או
אישור כנדרש .
)ב( פעולה בערוץ ישיר .שירות זה כולל אחת הפעולות
האלה :זיכוי חשבון באמצעות מסלקה ,חיוב בכרטיס אשראי
למעט כרטיס לחיוב מיידי ,הפקדת מזומן ,משיכת מזומן
במכשיר אוטומטי }  ,{2העברה או הפקדה לחשבון אחר,
תשלום שובר ,שאילתת מידע בכל נושא )החל משאילתה
השביעית בחודש( }  ,{3משיכת שיק ,הפקדת שיק )לכל קבוצת
שיקיםעד  20שיקים( לרבות באמצעות תיבת שרות ,חיוב על
פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע .

 1.65ש "ח לפעולה
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו

3

פנקס שיקים

פנקס שיקים רגיל .

)בפיקוח(
 0.36ש "ח לשיק
מועד גביה בהספקה לבנק

4

מסגרת אשראי

)א( הקצאת אשראי ליחיד )במקרה של איניצול מסגרת
האשראי ברבעון( } . {4

 12ש "ח לרבעון
מועד גביה סוף רבעון

)ב( הקצאת אשראי לעסק קטן .

 0.450%לרבעון
מועד גביה מראש

6

החזרת חיובים

)א( החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק)ומהסיבות
מוגבל ,מעוקל וצו משפטי( .חיוב באמצעות הוראת קבע,
הרשאה לחיוב חשבון ,שיק .

 55ש "ח לפעולה
מועד גביה בביצוע

)ב( חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית .

 19.20ש "ח לפעולה
מועד גביה בביצוע

) ד( הוראה לביטול חיוב .חיוב :שיק ,חיוב בודד על הרשאה
לחיוב חשבון וחיוב בודד על פי הוראת קבע .

פטור מעמלה
מועד גביה בביצוע

7

שירותים מיוחדים

)א( טיפול במזומנים על ידי פקיד .שירות זה כולל :משיכת
מזומן ,הפקדת מזומן ופריטת מזומן
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תעריפון עובר ושב

מחיר

שירות
מטבעות  לכל  100מטבעות

 2.40ש "ח
מועד גביה בביצוע

שטרות  מעל  10,000ש "ח

 0.150%משווי העסקה
מועד גביה בביצוע

)ב( שיק בנקאי .

 12.90ש "ח לשיק
מועד גביה בביצוע

)א( הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר
הממוחשב לבקשת לקוח .

8

מידע

9

שירותים נוספים

לשירותים נוספים ראו התעריפון המלא .

10

מסלול

)א( מסלול בסיסי  "לאומי  "DIGITALמסלול הכולל עד
פעולה אחת על ידי פקיד ועד  10פעולות בערוץ ישיר .

 10ש "ח בפיקוח
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו

)ב( מסלול מורחב  "לאומי  "DIGITAL PLUSמסלול הכולל
עד  10פעולות על ידי פקיד ועד  50פעולות בערוץ ישיר

 20ש "ח
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו

 זמינים בסניף

 5ש "ח לבקשה
בתוספת  0.50ש "ח לעמוד
מועד גביה בהספקה

אינם זמינים בסניף

 10ש "ח לבקשה
בתוספת  0.50ש "ח לעמוד
מועד גביה בהספקה

)ב( דוחות לבקשת לקוח )למעט באמצעות האינטרנט(.
דוחות סטנדרטיים ,כגון :אישור יתרות ,פירוט תשלומים של
הלוואה ,פירוט רכיבי תשלום של הלוואה ,לוח סילוקין נוסף,
פירוט תיק ניירות ערך ,שיחזור תנועות בניירות ערך ,אישור
בעלות )החל מהאישור השני במהלך שנה קלנדרית(.

פטור מעמלה

דוחות הכרוכים באיסוף מידע למשל :מסירת מידע היסטורי
בדבר ריבית ,שערי חליפין ,שערי ניירות ערך  ,וכן מכתבים
לא סטנדרטיים או מכתב המלצה .

פטור מעמלה

)ג( איתור מסמכים .

פטור מעמלה

) ד( קבלת מידע בתקשורת לבקשת הלקוח שירות זה כולל
מתן מידע באמצעים כמו :פקס ,טלפון ,טלפון סלולרי ,דואר
אלקטרוני .
) (1תדפיס פקס בתדירות קבועה

 2.20ש "ח לשאילתא
מועד גביה סוף חודש

) (2לאומי בזמן  חבילה משולבת

 10ש "ח לחודש
מועד גביה סוף חודש

) (3לאומי בזמן  חבילת בסיס

פטור מעמלה

 35ש "ח
)ג( מסלול מורחב פלוס "לאומי  "DIGITAL TOPמסלול
מועד גביה בתחילת החודש עבור
הכולל את הפעולות ומספרן לפי המסלול המורחב "לאומי
 "DIGITAL PLUSוכן שירותים נוספים הבאים :לאומי בזמן החודש שקדם לו
חבילה משולבת )שירות  ) 8ד() ((2דמי כרטיס אשראי אחד
מסוג :ויזה /מאסטרקארד /מולטי )שירות  1בתעריפון כרטיסי
אשראי ללקוחות יחידים /עסקים קטנים(
} {1הבנק רשאי לגבות את הגבוה מבין שני אלה (1) :הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על ידי פקיד ,שביצע
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הלקוח בפועל (2) .עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על מחיר של פעולה אחת  על ידי פקיד .
} {2משיכה ממכשיר סמוך לסניף או ממכשיר נדרש באמצעות כל כרטיס ,או משיכה ממכשיר מרוחק באמצעות כרטיס שהתאגיד הבנקאי
הנפיק .לגבי משיכת מזומן ממכשיר מרוחק שאינו מכשיר נדרש באמצעות כרטיס שלא הונפק בידי התאגיד הבנקאיהתאגיד הבנקאי רשאי
לגבות מחיר שונה ,שיפורט בחלק  9לתעריפון .
} {3יש לשים לב לסעיף  )2ד( להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  415ולסעיף  31לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת
מסמכים( ,התשנ "ב) 1992להלןכללי הגילוי הנאות( ,שהעולה מהם הוא שהתאגיד הבנקאי אינו רשאי לגבות עמלה בעד שאילתה על
מידע בסיסי כהגדרתו שם ,ככל שהשאילתא פוטרת את התאגיד הבנקאי מלשלוח ללקוח ,על פי כללי הגילוי הנאות ,מידע זה ;הוראת
הניהול הבנקאי התקין האמורה ניתנת לעיון באתר האינטרנט של בנק ישראל . WWW.BANKISRAEL.GOV.IL
} {4במקרה של ניצול חלקי של המסגרת יחוייב הלקוח בריבית הרבעונית או בעמלה ,לפי הגבוה מביניהן .
פרטים מלאים בקשר לעמלות המופיעות בתעריפון זה והטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק  בתעריפון המלא ללקוחות יחידים
ועסקים קטנים .

תעריפון משכנתאות

מחיר

שירות
1

תעודת זכאות

הנפקה או חידוש של תעודת זכאות .

 60ש "ח
מועד גביה במועד ההנפקה

2

פתיחת תיק

טיפול באשראי ובביטחונות של הלוואה לדיור .

0.250%
מינימום  500ש "ח
מכסימום  10000ש "ח
מועד גביה בביצוע

4

הסבת ערבות

הסבת ערבות לפי חוק המכר .

 183ש "ח לערבות
מועד גביה בביצוע

5

שעבודים

)א( רישום שעבודים על ידי נציג הבנק אצל רשם .

 107ש "ח
מועד גביה בביצוע

)ב( הסכמה ליצירת שיעבוד לבנק אחר .

 150ש "ח
מועד גביה בביצוע

)ג( שינוי שעבודים .

בבנק
 127ש "ח
מועד גביה בביצוע
אצל רשם
 127ש "ח
מועד גביה בביצוע

6

גרירת הלוואה לדיור

)א( גרירת הלוואה לדיור  הלוואה .

 550ש "ח
מועד גביה בסיום ההליכים

)ב( גרירת הלוואה לדיור  מענק

 275ש "ח
מועד גביה בסיום ההליכים

)ג( גרירת הלוואה לדיור  ערבות או פיקדון בינים

 185ש "ח
מועד גביה בסיום ההליכים

7

שינויים בהלוואה

 253ש "ח
)א( שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת
לקוח או ערב כולל :תקופת ההלוואה ,זהות או הרכב לווים או מועד גביה בביצוע
ערבים ,מסלול ההלוואה ,ריבית הקפאת תשלומים ,איחוד /
הפרדת זכאות ,מועדי פירעון ,תיקון ערבות .
)ב( שינויים במועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור לפי
סעיף 9ג לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( ,התשמ "א . 1981
 125ש "ח
מועד גביה בתשלום הסמוך

עבור מסגרת אחת

עמוד  3מתוך 21

עודכן בתאריך 12/12/2018

תעריפון משכנתאות

מחיר

שירות
כל מסגרת נוספת

 50ש "ח
מכסימום  225ש "ח
מועד גביה בתשלום הסמוך

8

פירעון מוקדם

עמלה תפעולית .

 60ש "ח לבקשה
מועד גביה בביצוע

9

מידע

)א( שאילתא בערוץ ישיר .

 1.65ש "ח לפעולה
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו

10

הודעות ,התראות ומעקבים

11

שירותים נוספים

)ב( הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר
הממוחשב לבקשת לקוח .
) (1זמינים בסניף .

 5ש "ח לבקשה
בתוספת  0.50ש "ח לעמוד
מועד גביה בהספקה

) (2אינם זמינים בסניף .

 10ש "ח לבקשה
בתוספת  0.50ש "ח לעמוד
מועד גביה בהספקה

)ג( דוחות לבקשת לקוח כולל :אישור יתרות ,פירוט תשלומים  15ש "ח בפיקוח
מועד גביה בהספקה
של הלוואה ,פירוט רכיבי תשלום של הלוואה ,לוח סילוקין
נוסף .
) ד( דוחות הכרוכים באיסוף מידע ,למשל :מסירת מידע
היסטורי בדבר ריביות ,שערי חליפין ,וכן מכתבים לא
סטנדרטיים .

פטור מעמלה

)ה( איתור מסמכים .

פטור מעמלה

הודעות כולל :הודעות על פיגור בתשלומים ,התראות

 5ש "ח בפיקוח
מועד גביה בביצוע

מכתב התראה של עורך דין .

 147ש "ח למכתב
מועד גביה בביצוע

לשירותים נוספים העשויים להיות כרוכים בשירות של מתן
הלוואה לדיור ראו התעריפון המלא .

פרטים מלאים בקשר לעמלות המופיעות בתעריפון זה והטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק  בתעריפון המלא ללקוחות יחידים
ועסקים קטנים .

תעריפון כרטיס אשראי לאומי קארד

שירות
1

כרטיסי אשראי  לאומי קארד

מחיר

דמי כרטיס  בכרטיס מסוג :ויזה מקומי /נטען  14 CARD CASHש "ח
מועד גביה מידי חודש
דמי כרטיס  בכרטיס מסוג :ויזה /מסטרקארד)רגיל ומולטי (
בינלאומי

 17ש "ח
מועד גביה מידי חודש

דמי כרטיס  בכרטיס מסוג :ויזה /מסטרקארד)רגיל ומולטי (
זהב

 18ש "ח
מועד גביה מידי חודש
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תעריפון כרטיס אשראי לאומי קארד

מחיר

שירות
דמי כרטיס  בכרטיס מסוג :ויזה /מסטרקארד)רגיל ומולטי (
זהב עסקי

 20ש "ח
מועד גביה מידי חודש

דמי כרטיסבכרטיס מסוג :ויזה /מסטרקארד)רגיל ומולטי (
פלטינה

 21ש "ח
מועד גביה מידי חודש

דמי כרטיסבכרטיס מסוגFIRST :

 60ש "ח
מועד גביה מידי חודש

דמי כרטיסבכרטיס מסוגFLY CARD :

 39ש "ח
מועד גביה מידי חודש

דמי כרטיסבכרטיס מסוגDEBIT :

 8ש "ח
מועד גביה מידי חודש

דמי טעינה )לגבי כרטיסים נטענים בלבד(

 1.65ש "ח לטעינה
מועד גביה מיידי

 כל התעריפים המופיעים מטה הינם לידיעה בלבד.
השירותים ניתנים על ידי חברת האשראי ,והעמלות נקבעות
ונגבות על ידיהן .המידע המתפרסם כאן נתקבל מחברת
האשראי ובאחריותה .
2

עסקה בתשלומים

3

שירותים מיוחדים

4

שירותים במטבע חוץ

5

מידע

6

שירותים נוספים

עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד יום י "א בשבט  0.50ש "ח לתשלום בעסקה
התשע "ה ) 31בינואר (2015
)ב( טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה .

 15ש "ח

)ג( פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות .

 40ש "ח לבקשה

) ד( הנפקת כרטיס חליפי .

הנפקה רגילה
 30ש "ח
הנפקה מיידית
 50ש "ח

)א( עסקאות בדולר או באירו

 3%מסכום העסקה

עסקאות במטבע אחר

 3%מסכום העסקה

)ב( משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי בחוץ
לארץ

 3%מסכום העסקה

משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ

 3%מסכום העסקה

משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק

 3%מסכום העסקה

משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק

 3%מסכום העסקה

)ה( רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי

 6דולר

)א( הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר
הממוחשב לבקשת לקוח .

 11ש "ח

)ב( איתור מסמכים .

 15ש "ח

לשירותים נוספים העשויים להיות כרוכים במתן שירות של
כרטיסי אשראי ,ראו התעריפון המלא .

הטבות .1 :כרטיס לאומי :בעלי חשבון לאומי צעיר ובעלי חשבון  +18המחזיקים בכרטיס המשויך למועדון "לאומי צעיר" או למועדון "יותר"
פטורים מדמי כרטיס ומעמלת תשלום נדחה למשך תקופה של  3שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או ,עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות
משויכים למועדון עפ "י קביעת הבנק ,לפי המוקדם מבין השניים .
. 2כרטיס לאומי קארד : CASHכרטיסים המשויכים למועדון "לאומי צעיר" פטורים מדמי כרטיס ומדמי טעינה .
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 .3כרטיס לאומי :בעלי חשבון "לאומי סטודנט" המחזיקים בכרטיס אשראי המשויך למועדון "לאומי סטודנט" ייהנו מפטור בדמי כרטיס
למשך תקופה של  4שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או ,עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון עפ "י קביעת הבנק ,לפי
המוקדם מבין השניים .
 .4כרטיס לאומי :בעלי חשבון "לאומי חייל משוחרר" המחזיקים בכרטיס אשראי המשויך למועדון "לאומי חייל משוחרר" ייהנו מהטבה של
 50%בדמי כרטיס למשך תקופה של  3שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או ,עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון עפ "י
קביעת הבנק ,לפי המוקדם מבין השניים .
 .5ללקוח המחזיק יותר משני כרטיסים המשויכים לאותו חשבון )למעט לעניין כרטיס  FIRSTוכרטיס , (FLY CARDדמי הכרטיס ייגבו רק
בגין שני הכרטיסים בעלי תעריף דמי הכרטיס הגבוה ביותר ושעבורם משולמים דמי כרטיס מלאים ללא הטבות כלשהן .
 .6שירותים מיוחדיםבהנפקה רגילה של כרטיס חליפי תינתן הנחה של  50%בביצוע באתרי האינטרנט ובאפליקציות של לאומי או של
לאומי קארד .בפירעון מוקדם או מיידי של עסקאות תינתן הנחה של  50%בביצוע באינטרנט של לאומי קארד או באפליקציה של לאומי
קארד .
 .7מידעפטור בביצוע באינטרנט של לאומיקארד /מענה טלפוני ממוחשב של לאומיקארד .
 .8תאגיד בנקאי לא יגבה עמלת דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו
תאגיד בנקאי וזאת לתקופה של  36חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס החיוב המיידי .
 .9הטבת PAYBACKהחזר בגין מחזור עסקות בכרטיס אשראי )עבור עסקות שבוצעו בחודש קלנדרי קודם ,ללא קשר למועד הפעלת
הכרטיס /ביצוע עסקה לראשונה(.הטבה זו תחושב ותינתן ביחס לכל כרטיס אשראי בנפרד .
ההטבה הנ "ל תינתן לפי סוג הכרטיס ,כמפורט להלן :לגבי כרטיס מסוג ויזה /מסטרקארד מקומי :בגין מחזור עסקות בסכום של  3,000ש "ח
ומעלה בחודש ,יוחזרו  30%מדמי הכרטיס שנגבו בגין אותו חודש ;בגין מחזור עסקות בסכום של  5,000ש "ח ומעלה בחודש ,יוחזרו מלוא
דמי הכרטיס שנגבו בגין אותו חודש .
לגבי כרטיס מסוג ויזה /מסטרקארד בינלאומי ,זהב ,זהב עסקי ופלטינהבגין מחזורעסקות בסכום של  5,000ש "ח ומעלה בחודש ,יוחזרו
 30%מדמי הכרטיס שנגבו בגין אותו חודש; בגין מחזור עסקות בסכום של  10,000ש "ח ומעלה בחודש ,יוחזרו מלוא דמי הכרטיס שנגבו
בגין אותו חודש .
הטבה מסוג  PAYBACKאינה תקפה לכרטיסים המשויכים ל "מסלול תעופה " ,למועדון ייעודי ו /או לכרטיס מסוג , DEBITכרטיסים נטענים ,
 FLYCARDו. FIRST
אין כפל הטבות .במקרה של הטבה בדמי הכרטיס שהיא אישית /מגזרית /לפי הסדר כלשהו ,תחול ההטבה ,והטבת ה PAYBACKתחול רק
במקרה של עסקות המקנות פטור מלא ללא הטבת . PAYBACK
לעניין זה " ,מחזור עסקות "רכישת מוצרים ו /או שירותים ,שבוצעה בישראל או בחו "ל באמצעות כרטיס האשראי .
"מחזור עסקות" אינו כולל משיכות מזומן בארץ ובחו "ל )לרבות משיכות מזומן בנקודות מכירה( וכן אינו כולל זיכויים ,העברות כספים וחיובים
בגין השימושבכרטיס האשראי כמפורט להלן :דמי כרטיס ,דמי חבר מועדון ,היטל שירותים מיובאים ,עמלות ,זיכויי ריבית וחיובי
ריבית ,הצמדות למדד או לשער מט "ח ,הסבות ופירעון שוטף של עסקות ,מוצרי אשראי ,הטבות פיננסיות ו /או כל עסקה ותוכנית אשראי
אחרת שתוגדר על ידי לאומי קארד או הבנק .מובהר ,כי בנוסף לאמור לעיל ,העברות כספים לא תיחשבנה ב "מחזור עסקות".
* הסבר על אופן ההמרה :המרה ממטבע העסקה המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות לאומי
קארד .ככל שלא קיים שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה באופן הבא :בכרטיסי ויזה :ממטבע עסקה המקורי לדולר ארה "ב לפי שער
הנקבע ע "י ויזה אינטרנשיונל ,ולשקל ,לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות לאומי קארד .בכרטיסי מאסטרקארד :ממטבע
העסקה המקורי ,לאירו ,לפי שער הנקבע ע "י מאסטר קארד אינטרנשיונל ,ולשקל ,לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות לאומי
קארד .עבור משיכה /עסקה במטבע חוץ המבוצעת באמצעות כרטיס מסוג  FIRSTייגבה שיעור של  2%מסכום העסקה .העמלה תיגבה
בעבור עסקות מט "ח אשר בוצעו בחו "ל בלבד ובתנאי שמטבע העסקה שונה ממטבע החיוב .
פרטים מלאים בקשר לעמלות המופיעות בתעריפון זה והטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנקבתעריפון המלא ללקוחות יחידים ועסקים
קטנים .

תעריפון כרטיס אשראי דיינרס

מחיר

שירות
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1

כרטיס אשראי  דיינרס

2

עסקה בתשלומים

3

שירותים מיוחדים

4

שירותים במטבע חוץ

5

מידע

6

שירותים נוספים

דמי כרטיס  בכרטיס מסוג :דיינרס

 15.30ש "ח
מועד גביה מידי חודש

כל התעריפים המופיעים מטה הינם לידיעה בלבד.
השירותים ניתנים על ידי חברות האשראי ,והעמלות נקבעות
ונגבות עלידיהן .המידע המתפרסם כאן נתקבל מחברת
האשראי ובאחריותה .
עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד יום י "א בשבט  0.55ש "ח לתשלום
התשע "ה ) 31בינואר (2015
)ב( טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה .

 30ש "ח

)ג( פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות .

 30ש "ח

) ד( הנפקת כרטיס חליפי .

הנפקה רגילה
 30ש "ח
הנפקה מיידית
 40ש "ח

)א( עסקאות בדולר או באירו

 2.800%מסכום העסקה

עסקאות במטבע אחר

 2.800%מסכום העסקה

)ב( משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי בחוץ
לארץ

 3.500%מסכום העסקה

משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ

 3.500%מסכום העסקה

משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק

 3.500%מסכום העסקה

משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק

 3.500%מסכום העסקה

משיכת מזומן בחוץ לארץ בחשבון המתנהל באותו מטבע

 16ש "ח

)ה( רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי .

 6דולר

)א( הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר
הממוחשב לבקשת לקוח .

זמינים   8ש "ח ,לא זמינים   25ש "ח

)ב( איתור מסמכים .

 15ש "ח )בתוספת הוצאות(

לשירותים נוספים העשויים להיות כרוכים במתן שירות של
כרטיסי אשראי ,ראו התעריפון המלא .

. 1שירותים מיוחדיםבהנפקה רגילה של כרטיס חליפי תינתן הנחה של  50%בביצוע בערוצים ישירים בדיינרס בתוספת הוצאות .
. 2מידעפטור בביצוע בערוצים ישירים בדיינרס בתוספת הוצאות .
פרטים מלאים בקשר לעמלות המופיעות בתעריפון זה והטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנקבתעריפון המלא ללקוחות יחידים ועסקים
קטנים .
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נספח א'  הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק
לאומי צעיר 1416

לאומי צעיר  1618ונוער עובד

לקוחות ישיר לאומי

לקוחות PEPPER

לאומי 18+

לאומי סטודנט

לאומי חייל משוחרר

לאומי צעיר 1416

הטבה /מחיר

שם עמלה
חלק   1חשבון עובר ושב
עמלת מינימום

פטור מעמלה

פ .פקיד :הפקדת מזומן

פטור מעמלה

פ .פקיד :משיכת מזומן

פטור מעמלה

פ .פקיד :תדפיס לבקשת לקוח

פטור מעמלה

פ .פקיד :העברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

פ .פקיד :פדיון שיק

פטור מעמלה

פ .פקיד :הפקדת שיק

פטור מעמלה

פ .פקיד :תשלום שובר

פטור מעמלה

פ .פקיד :פריטת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירזיכוי חן באמצעות מסלקה

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב כרטיס אשראי

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת מזומן בכספומט

פטור מעמלה

ערוץ ישירהעברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

ערוץ ישירתשלום שובר

פטור מעמלה

ערוץ ישירשאילתת מידע בכל נושא

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב על פי הרשאה /הוראת קבע

פטור מעמלה

פנקס שיקים רגיל )בפיקוח(

פטור מעמלה

חלק   2מידע ,הודעות והתראות
פטור מעמלה

לאומי בזמן  חבילה משולבת
חלק   4ני"ע )הטבה בכפוף למינ' בק /מ ני"ע(
קנייה /מכירה מניות הנסחרות בבורסה בת "א

 0.500אחוז גביה

קנייה /מכירה אג "ח הנסחרות בבורסה בת "א

 0.350אחוז גביה

דמי ניהול ניע ישראל  לרבעון

 0.075אחוז גביה

דמי ניהול ניע חו "ל  לרבעון

 0.100אחוז גביה

חלק   5מטבע חוץ
 50אחוז הטבה

חליפין  מט "ימט "ח
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לאומי צעיר 1416

הטבה /מחיר

שם עמלה
חליפין מט "חמט "ח

 50אחוז הטבה

פעולה בבנקנוטים

 50אחוז הטבה

חלק   6כרטיסי חיוב
דמי כרטיס  מועדון לאומי צעיר

פטור מעמלה

דמי טעינה  מועדון לאומי צעיר

פטור מעמלה

לאומי צעיר  1618ונוער עובד

הטבה /מחיר

שם עמלה
חלק   1חשבון עובר ושב
עמלת מינימום

פטור מעמלה

פ .פקיד :הפקדת מזומן

פטור מעמלה

פ .פקיד :משיכת מזומן

פטור מעמלה

פ .פקיד :תדפיס לבקשת לקוח

פטור מעמלה

פ .פקיד :העברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

פ .פקיד :פדיון שיק

פטור מעמלה

פ .פקיד :הפקדת שיק

פטור מעמלה

פ .פקיד :תשלום שובר

פטור מעמלה

פ .פקיד :פריטת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירזיכוי חן באמצעות מסלקה

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב כרטיס אשראי

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת מזומן בכספומט

פטור מעמלה

ערוץ ישירהעברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

ערוץ ישירתשלום שובר

פטור מעמלה

ערוץ ישירשאילתת מידע בכל נושא

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב על פי הרשאה /הוראת קבע

פטור מעמלה

פנקס שיקים רגיל )בפיקוח(

פטור מעמלה

חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית

 50אחוז הטבה

חלק   2מידע ,הודעות והתראות
פטור מעמלה

לאומי בזמן  חבילה משולבת
חלק   4ני"ע )הטבה בכפוף למינ' בק /מ ני"ע(
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לאומי צעיר  1618ונוער עובד

הטבה /מחיר

שם עמלה
קנייה /מכירה מניות הנסחרות בבורסה בת "א

 0.500אחוז גביה

קנייה /מכירה אג "ח הנסחרות בבורסה בת "א

 0.350אחוז גביה

דמי ניהול ניע ישראל  לרבעון

 0.075אחוז גביה

דמי ניהול ניע חו "ל  לרבעון

 0.100אחוז גביה

חלק   5מטבע חוץ
חליפין  מט "ימט "ח

 50אחוז הטבה

חליפין מט "חמט "ח

 50אחוז הטבה

פעולה בבנקנוטים

 50אחוז הטבה

חלק   6כרטיסי חיוב
דמי כרטיס  מועדון לאומי צעיר

פטור מעמלה

דמי טעינה  מועדון לאומי צעיר

פטור מעמלה

לאומי 18+

הטבה /מחיר

שם עמלה
חלק   1חשבון עובר ושב
עמלת מינימום

פטור מעמלה

פ .פקיד :הפקדת מזומן

פטור מעמלה

פ .פקיד :משיכת מזומן

פטור מעמלה

פ .פקיד :תדפיס לבקשת לקוח

פטור מעמלה

פ .פקיד :העברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

פ .פקיד :פדיון שיק

פטור מעמלה

פ .פקיד :הפקדת שיק

פטור מעמלה

פ .פקיד :תשלום שובר

פטור מעמלה

פ .פקיד :פריטת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירזיכוי חן באמצעות מסלקה

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב כרטיס אשראי

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת מזומן בכספומט

פטור מעמלה

ערוץ ישירהעברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

ערוץ ישירתשלום שובר

פטור מעמלה

ערוץ ישירשאילתת מידע בכל נושא

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת שיק

פטור מעמלה
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לאומי 18+

הטבה /מחיר

שם עמלה
ערוץ ישירחיוב על פי הרשאה /הוראת קבע

פטור מעמלה

פנקס שיקים רגיל )בפיקוח(

פטור מעמלה

חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית

 50אחוז הטבה

חלק   4ני"ע )הטבה בכפוף למינ' בק /מ ני"ע(
קנייה /מכירה מניות הנסחרות בבורסה בת "א

 0.500אחוז גביה

קנייה /מכירה אג "ח הנסחרות בבורסה בת "א

 0.350אחוז גביה

דמי ניהול ניע ישראל  לרבעון

 0.075אחוז גביה

דמי ניהול ניע חו "ל  לרבעון

 0.100אחוז גביה

חלק   5מטבע חוץ
חליפין  מט "ימט "ח

 50אחוז הטבה

חליפין מט "חמט "ח

 50אחוז הטבה

פעולה בבנקנוטים

 50אחוז הטבה

חלק   6כרטיסי חיוב
פטור מעמלה

דמי כרטיס  מועדון יותר /לאומי צעיר
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לאומי חייל משוחרר

הטבה /מחיר

שם עמלה
חלק   1חשבון עובר ושב
עמלת מינימום

 50אחוז הטבה

פ .פקיד :הפקדת מזומן

 50אחוז הטבה

פ .פקיד :משיכת מזומן

 50אחוז הטבה

פ .פקיד :פדיון שיק

 50אחוז הטבה

פ .פקיד :הפקדת שיק

 50אחוז הטבה

פ .פקיד :תשלום שובר

 50אחוז הטבה

פ .פקיד :פריטת מזומן

 50אחוז הטבה

ערוץ ישירזיכוי חן באמצעות מסלקה

 50אחוז הטבה

ערוץ ישירחיוב כרטיס אשראי

 50אחוז הטבה

ערוץ ישירהפקדת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת מזומן בכספומט

 50אחוז הטבה

ערוץ ישירתשלום שובר

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב על פי הרשאה /הוראת קבע

 50אחוז הטבה

פנקס שיקיםרגיל )בפיקוח(  5פנקסים בשנה

פטור מעמלה

חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית

 50אחוז הטבה

חלק   4ני"ע )הטבה בכפוף למינ' בק /מ ני"ע(
קנייה /מכירה מניות הנסחרות בבורסה בת "א

 0.500אחוז גביה

קנייה /מכירה אג "ח הנסחרות בבורסה בת "א

 0.400אחוז גביה

דמי ניהול ניע ישראל  לרבעון

 0.090אחוז גביה

דמי ניהול ניע חו "ל  לרבעון

 0.120אחוז גביה

חלק   5מטבע חוץ
חליפין  מט "ימט "ח

 40אחוז הטבה

חליפין מט "חמט "ח

 40אחוז הטבה

חלק   6כרטיסי חיוב
 50אחוז הטבה

דמי כרטיס  מועדון חייל משוחרר

לאומי סטודנט

הטבה /מחיר

שם עמלה
חלק   1חשבון עובר ושב
פטור מעמלה

עמלת מינימום
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לאומי סטודנט

הטבה /מחיר

שם עמלה
פ .פקיד :הפקדת מזומן

פטור מעמלה

פ .פקיד :משיכת מזומן

פטור מעמלה

פ .פקיד :תדפיס לבקשת לקוח

פטור מעמלה

פ .פקיד :העברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

פ .פקיד :פדיון שיק

פטור מעמלה

פ .פקיד :הפקדת שיק

פטור מעמלה

פ .פקיד :תשלום שובר

פטור מעמלה

פ .פקיד :פריטת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירזיכוי חן באמצעות מסלקה

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב כרטיס אשראי

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת מזומן בכספומט

פטור מעמלה

ערוץ ישירהעברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

ערוץ ישירתשלום שובר

פטור מעמלה

ערוץ ישירשאילתת מידע בכל נושא

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב על פי הרשאה /הוראת קבע

פטור מעמלה

פנקס שיקים רגיל )בפיקוח(

 50אחוז הטבה

חלק   3אשראי
טיפול בהלו .שאינן לדיורמעל  100000שח

 50אחוז הטבה

נכיון שיקיםמעל  50,000ש "ח

 50אחוז הטבה

טיפול בהלו .לדיור לזכאי משרד השיכון

 50אחוז הטבה

רישום שעבודים ע "י נציג הבנק אצל רשם

 50אחוז הטבה

שינוי שיעבודים בבנק להלו .שאינן לדיור

 50אחוז הטבה

שינוי שיעבודים  אצל רשם

 50אחוז הטבה

יצירת שיעבודבנק אחר בהלו .שאינן לדיור פ

 50אחוז הטבה

חלק   4ני"ע )הטבה בכפוף למינ' בק /מ ני"ע(
קנייה /מכירה מניות הנסחרות בבורסה בת "א

 0.500אחוז גביה

קנייה /מכירה אג "ח הנסחרות בבורסה בת "א

 0.350אחוז גביה

דמי ניהול ניע ישראל  לרבעון

 0.075אחוז גביה

דמי ניהול ניע חו "ל  לרבעון

 0.100אחוז גביה

חלק   5מטבע חוץ
חליפין  מט "ימט "ח

 50אחוז הטבה

חליפין מט "חמט "ח

 50אחוז הטבה
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לאומי סטודנט

הטבה /מחיר

שם עמלה

 50אחוז הטבה

פעולה בבנקנוטים
חלק   6כרטיסי חיוב

פטור מעמלה

דמי כרטיסמועדון לאומי סטודנט  4שנים

לאומי טוטאל דיגיטל

הטבה /מחיר

שם עמלה
חלק   1חשבון עובר ושב
עמלת מינימום

פטור מעמלה

ערוץ ישירזיכוי חן באמצעות מסלקה

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב כרטיס אשראי

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת מזומן בכספומט

פטור מעמלה

ערוץ ישירהעברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

ערוץ ישירתשלום שובר

פטור מעמלה

ערוץ ישירשאילתת מידע בכל נושא

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב על פי הרשאה /הוראת קבע

פטור מעמלה

פנקס שיק רגיל)פ(הזמנה עד  5בשנה בע .ישיר

פטור מעמלה

הוראה לביטול חיוב שיק  בערוץ ישיר

פטור מעמלה

העברה בערוץ ישיר במערכת זיכויים RTGS

פטור מעמלה

העברה במערכת   RTGSעד  1,000,000ש "ח

פטור מעמלה

חלק   3אשראי
עמלת הקצאת אשראי  יחיד

פטור מעמלה

טיפול בהלו .שאינן לדיורמעל  100000שח

פטור מעמלה

חלק   4ני"ע )הטבה בכפוף למינ' בק /מ ני"ע(
ק /מ בערוץ ישיר אג "ח ומניות הנסחרות בארץ

 0.400אחוז גביה

ד  .נ .פקדון ני "ע הנסחרים בארץלרבעון

 0.125אחוז גביה
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לקוחות ישיר לאומי

החזר  20%מעמלות מסוימות )ראו פירוט( לאוכלוסיות זכאיות ,בתנאי שבשנה שחלפה נגבו עמלות כאמור
בסכום כולל של לפחות  100ש "ח.
רשימת עמלות* שיש בגינן  20%החזר בסוף שנה:
חלק : 1חשבון עו "ש )למעט סעיף )1א() (9החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק( .לקוחות המשוייכים
לאחד ממסלולי העמלות )סעיף )1ג(( לא יהיו זכאים להחזרים בגין עמלת המסלול ובגין עמלת פעולה על
ידי פקיד ועמלת פעולה בערוץ ישיר ,אף במקרה של חריגה ממכסת הפעולות במסלול.
חלק : 2מידע הודעות והתראות )למעט סעיפים )2א() (1הודעות)2 ,א() (2מכתב התראה של עו " ד(.
חלק : 3אשראי )למעט סעיפים (2):עמלת טיפול בהלוואות )3א() (2ו)3א()(13פרעון מוקדםעמלה
תפעולית(.
חלק : 5מטבע חוץ)למעט סעיף )5א() (2הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או משיכת מזומן מחשבון
מטבע חוץ(* .לפי תעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים.
פירוט אוכלוסיות שאינן זכאיות ל 20%החזר בסוף שנה:
אוכלוסיות שביום ביצוע חישוב הזכאות)בסוף השנה( ,מנהלות סוגי חשבונות כדלקמן:
חש "ק עסקי
חח "ד
מועדון בל "ל
חשבונות פרעון אשראים
חשבון חוב "ב
חשבונות מנוהלים ע "י מנהלי תיקים
חשבונות ע "ש חברי קיבוצים שבהסדר
חשבונות על שם נפטרים
חשבונות עובדי בל "ל
חשבונות עובדי חברות בנות
תמורה
וכן חשבונות שנסגרו במהלך השנה.
סיווגי החשבונות  לפי הקריטריונים הנהוגים בישיר לאומי.
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לקוחות PEPPER

הטבה /מחיר

שם עמלה
חלק   1חשבון עובר ושב
עמלת מינימום

פטור מעמלה

ערוץ ישירזיכוי חן באמצעות מסלקה

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב כרטיס אשראי

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת מזומן

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת מזומן בכספומט

פטור מעמלה

ערוץ ישירהעברה /הפקדה לחשבון אחר

פטור מעמלה

ערוץ ישירשאילתת מידע בכל נושא

פטור מעמלה

ערוץ ישירמשיכת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירהפקדת שיק

פטור מעמלה

ערוץ ישירחיוב על פי הרשאה /הוראת קבע

פטור מעמלה

פנקס שיקים רגיל )בפיקוח(

פטור מעמלה

חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית

 19ש "ח לפעולה

הוראה לביטול חיוב בודד ע "פ הרשאה

 17ש "ח לפעולה

הוראה לביטול חיוב בודד ע "פ הוראת קבע

 17ש "ח לפעולה

הוראה לביטול חיוב שיק

 17ש "ח לפעולה



מקסימום בביטול שיקים עוקבים 50
ש "ח

חלק   3אשראי
עמלת הקצאת אשראי  יחיד

פטור מעמלה

עמלת פירעון מוקדם עמלה תפעולית

פטור מעמלה

חלק   6כרטיסי חיוב
פטור מעמלה

דמי כרטיס

עמוד  16מתוך 21

עודכן בתאריך 12/12/2018

נספח ה'  הטבות לפעילות בערוצים ישירים

שם השירות

מחיר לפי סוגי ערוצים ישירים

מחיר באמצעות פקיד

הפקדת מזומן

 כספומט
 1.65ש "ח לפעולה

 5.50ש "ח לפעולה

משיכת מזומן

 כספומט
 1.65ש "ח לפעולה

 5.50ש "ח לפעולה

העברה לחשבון אחר

 אינטרנט וסלולר
 עמדות דיגיטל
 1.65ש "ח לפעולה

 5.50ש "ח לפעולה

תשלום שובר

 אינטרנט וסלולר
 עמדות דיגיטל
פטור מעמלה

 5.50ש "ח לפעולה

שאילתת מידע בכל נושא )החל  אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה
בשאילתא השביעית בחודש(

 5.50ש "ח לפעולה

שאילתת מידע בכל נושא )החל  עמדות דיגיטל וכספומט
 1.65ש "ח לפעולה
בשאילתא השביעית בחודש(

 5.50ש "ח לפעולה

הפקדת שיק)לכל קבוצת שיקים  סלולר
 עמדות דיגיטל וכספומט
עד  20שיקים( לרבות
 תיבת שירות
באמצעות תיבת שירות
 1.65ש "ח לפעולה

 5.50ש "ח לפעולה

פנקס שיקים רגיל )בפיקוח(

 עמדות דיגיטל
 אינטרנט וסלולר
 מענה קולי ממוחשב
 0.288ש "ח לשיק

 0.36ש "ח לשיק

פנקס שיקיםשיק רגיל עם
העתק

 עמדות דיגיטל
 אינטרנט וסלולר
 0.512ש "ח לשיק

 0.64ש "ח לשיק

פנקס "שיק מתנה "

 אינטרנט
 עמדות דיגיטל
 1.552ש "ח לשיק

 1.94ש "ח לשיק

פנקס שיקיםשיקים מסחריים
ומיוחדים למעט פנקס "שיק
מתנה")החל מהפנקס השני
והלאה(

 אינטרנט
 10%הטבה על התעריף המפורט בנספח ב'

תעריף המפורט בנספח ב'

הוראה לביטול שיק

 אינטרנט וסלולר
 14.08ש "ח לפעולה

 17.60ש "ח לפעולה

הוראה לביטול סדרה של
שיקים עוקבים

 אינטרנט וסלולר
 14.08ש "ח לפעולה
מכסימום  42.24ש "ח לסדרת שיקים

 17.60ש "ח לפעולה
מכסימום  52.80ש "ח לסדרת שיקים

העברות ברשימה )לרבות
משכורת(

 אינטרנט
 1.65ש "ח לזיכוי

 5.50ש "ח לזיכוי
 12ש "ח לשיק

 עמדות דיגיטל
טיפול בשיק דחוי שירות זה
כולל :הפקדת שיק דחוי שינוי  אינטרנט
 9.6ש "ח לשיק
מועד הצגתו החזרתו טרם
פרעונו
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מחיר לפי סוגי ערוצים ישירים

 שידור
טיפול בשיק דחוי שירות זה
כולל :הפקדת שיק דחוי שינוי  6ש "ח לשיק
מועד הצגתו החזרתו טרם
פרעונו

מחיר באמצעות פקיד
 12ש "ח לשיק

העברה במערכת הזיכויים
וההעברות בזמן אמת RTGS
מעל  1,000,000ש "ח

 אינטרנט
 25.9ש "ח להעברה

 37ש "ח להעברה

העברה במערכת הזיכויים
וההעברות בזמן אמת RTGS
עד  1,000,000ש "ח

 אינטרנט
 3.85ש "ח להעברה

 5.50ש "ח להעברה

הפקה או הדפסה של מסמכים
המצויים במאגר הממוחשב
לבקשת לקוחזמינים בסניף

 אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה

 5ש "ח לבקשה
בתוספת  0.50ש "ח לעמוד

הפקה או הדפסה של מסמכים
המצויים במאגר הממוחשב
לבקשת לקוחלא זמינים
בסניף

 אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה

 10ש "ח לבקשה
בתוספת  0.50ש "ח לעמוד

טיפול באשראי ובטחונות
הלו .שאינן לדיורמעל
 100,000ש "ח)"אשראי
בקליק"" /הלוואת דיגיטל"(

 עמדות דיגיטל וכספומט
 אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה

0.750%
מינימום  1000ש "ח
מכסימום  10000ש "ח
 60ש "ח לבקשה

פירעון מוקדם עמלה תפעולית  אינטרנט
פטור מעמלה
)"אשראי בקליק" "/הלוואת
דיגיטל"(
קניה ,מכירה של ני "ע הנסחרים
בבורסה בת "א למעט קרנות
נאמנות ,אופצ' וחוזים עתידיים
במעוף :
מניות ואגרות חוב

 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
0.4%
מינימום  26ש "ח
אך לא יותר מ 27%מהתשלום
מכסימום  6300ש "ח

0.65%
מינימום  27ש "ח
אך לא יותר מ 30%מהתשלום
מכסימום  7000ש "ח

מניות ואגרות חוב עמלת אי
ביצוע /שינוי /ביטול

 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
פטור מעמלה

 25ש "ח

מלווה קצר מועד

 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
0.095%
מינימום  18ש "ח
אך לא יותר מ 27%מהתשלום
מכסימום  1800ש "ח

0.1%
מינימום  20ש "ח
אך לא יותר מ 30%מהתשלום
מכסימום  2000ש "ח

מלווה קצר מועד עמלת אי
ביצוע /שינוי /ביטול

 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
פטור מעמלה

 20ש "ח
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שם השירות
קניה ,מכירה וכתיבה של
אופציות מעו "ף

מחיר לפי סוגי ערוצים ישירים
 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
 3.8%מתמורת העסקה
מינימום  18ש "ח ליחידת אופציה
אך לא יותר מ 27%מהתשלום
אך לא פחות מ 4.50ש'ח ליחידת אופציה
מכסימום  360ליחידת אופציה

מחיר באמצעות פקיד
 5%מתמורת העסקה
מינימום  20ש "ח ליחידת אופציה
אך לא יותר מ 30%מהתשלום
אך לא פחות מ 5.00ש'ח ליחידת אופציה
מכסימום  400ליחידת אופציה

קניה ,מכירה של ני "ע בחוץ
לארץ :
מניות וקרנות נאמנות

 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
0.3%
מינימום  24דולר
אך לא יותר מ 27%מהתשלום
מכסימום  6750דולר

מניות וקרנות נאמנותקניה או  אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
מכירה שלא בוצעה
פטור מעמלה

0.9%
מינימום  25דולר
אך לא יותר מ 30%מהתשלום
מכסימום  7500דולר

 25ש "ח

אופציותהנסחרות בארה "ב

 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
 2דולר

5%
מינימום  7דולר ליחידת אופציה
מכסימום  300דולר ליחידת אופציה

אופציותקניה או מכירה שלא
בוצעה

 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
פטור מעמלה

 25ש "ח

טיפול בהזמנה של ניירות ערך
בהנפקה :
איגרות חוב ממשלתיות

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.09%מסכום ההקצאה
מינימום  16ש "ח להקצאה
אך לא יותר מ 27%מהתשלום

 0.1%מסכום ההקצאה
מינימום  27ש "ח להקצאה
אך לא יותר מ 30%מהתשלום

שאר ניירות הערך

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.045%מסכום הזמנה
מינימום  16ש "ח מסכום הזמנה

 0.05%מסכום הזמנה
מינימום  27ש "ח מסכום הזמנה

עמלת חליפין מט "ימט "ח 
בהמרת מט "ח

 עמדות דיגיטל
 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.16%מהשווי
מינימום  5.76דולר
מכסימום  2400דולר

 0.200%מהשווי
מינימום  7.20דולר
מכסימום  3000דולר

עמלת חליפין מט "ימט "ח
במשיכת מט "ח

 כספומט
פטור מעמלה

 0.200%מהשווי
מינימום  7.20דולר
מכסימום  3000דולר

עמלת חליפין מט "חמט "ח 
בהמרת מט "ח

 עמדות דיגיטל
 אינטרנט וסלולר
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.24%מהשווי
מינימום  8דולר
מכסימום  2400דולר

 0.300%מהשווי
מינימום  10דולר
מכסימום  3000דולר
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שם השירות

מחיר באמצעות פקיד

מחיר לפי סוגי ערוצים ישירים

העברת מט "ח לחוץ לארץ מ
 $ 600חד פעמית

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.2025%מהשווי
מינימום  20.25דולר
מכסימום  135דולר

 0.225%מהשווי
מינימום  22.50דולר
מכסימום  150דולר

העברת מט "ח לחו "ל עד 600
$חד פעמית

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 9דולר להעברה

 10דולר להעברה

העברת מט "ח בארץ לחשבון  אינטרנט
או מחשבון אותו לקוח )בפיקוח(  גישה ישירה TRADE ON/
 9דולר להעברה
מחוץ לבנק

 10דולר להעברה

העברת מט "ח בתוך הבנק
העברה אחרת

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 5.13דולר להעברה

 5.70דולר להעברה

העברת מט "ח בארץ העברה
אחרתמחוץ לבנק עד 600
דולר

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 9דולר להעברה

 10דולר להעברה

העברת מט "ח בארץ העברה
אחרתמחוץ לבנק מ 600
דולר

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.135%מהשווי
מינימום  20.25דולר
מכסימום  135דולר

 0.150%מהשווי
מינימום  22.50דולר
מכסימום  150דולר

עמלת טעינה )לאומי קארד
(CASH

 הוראת קבע
 אינטרנט
 1ש "ח לטעינה

 1.65ש "ח לטעינה

 אינטרנט וסלולר
הנפקת כרטיס חליפי לאומי
קארד הנפקה רגילה במקרה  15ש "ח
של אובדן או גניבה
פתיחת א "ד יבוא ,וניצול ראשון

 30ש "ח

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 4.5%לשנה מסך הא  .ד .
מינימום  175.5דולר

 5%לשנה מסך הא  .ד .
מינימום  195דולר

 אינטרנט
פתיחת א "ד יבוא הגדלת
הסכום ו /או הארכת התוקף של  גישה ישירה TRADE ON/
 4.5%לשנה מסך הא  .ד .
א .ד יבוא
מינימום  67.5דולר

 5%לשנה מסך הא  .ד .
מינימום  75דולר

טיפול בא .ד מקויים

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.135%מסך הא  .ד .
מינימום  54דולר

 0.150%מסך הא  .ד .
מינימום  60דולר

שינוי בתנאי א  .ד) .תיקון(

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 54דולר לתיקון

 60דולר לתיקון

הוצאת אישור זמני או הסבת
שטר מטען לפני שהתקבלו
הדוקומנטים בבנק

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.18%מסך המשלוח
מינימום  45דולר

 0.200%מסך המשלוח
מינימום  50דולר
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מחיר לפי סוגי ערוצים ישירים

מחיר באמצעות פקיד

ביצוע תשלום דחוי של
דוקומנטים לגבייה

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.1125%מהתשלום
מינימום  31.5דולר

 0.125%מהתשלום
מינימום  35דולר

תשלום עבור דוקומנטים
שהתקבלו ישירות אצל הלקוח
)חשבון פתוח( ועבור יבוא
במעבר )טרנזיט(

 אינטרנט
 גישה ישירה TRADE ON/
 0.45%מסך התשלום
מינימום  27דולר

 0.500%מסך התשלום
מינימום  30דולר
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