נכון ליום:

01/02/2019

הטבות לפעילות בערוצים ישירים ללקוח "יחיד/עסק קטן"
חשבון עובר ושב

שם השירות

הפקדת מזומן
משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
העברה או הפקדה לחשבון אחר
שאילתת מידע בכל נושא )החל בשאילתה
השביעית בחודש(
הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים -
עד  20שיקים(
פנקס שיקים רגיל )פ(
טיפול בשיק דחוי  -הפקדה
הוראה לביטול חיוב  -שיק
העברות ברשימה )לרבות משכורת(
העברה במערכת הזיכויים והעברות
בזמן אמת לבנק אחר )(RTGS

ניירות ערך

שם השירות
קניה מכירה ופדיון של ני"ע הנסחרים
בבורסה של ת"א )כולל קניה מכירה שלא
בוצעה( :מניות ואג"ח *
קניה מכירה )כולל הנפקה( ופדיון של מלווה
קצר מועד )כולל קניה/מכירה שלא בוצעה( *
קניה מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף
קניה מכירה ופדיון של ני"ע הנסחרים
בחו"ל )כולל קניה מכירה שלא בוצעה(:
 מניות ,אג"ח ,קרנות נאמנות וקרנותזרות  -למעט בארה"ב *
קניה מכירה ופדיון של ני"ע הנסחרים בחו"ל
)כולל קניה מכירה שלא בוצעה(  -:מניות,
אג"ח ,קרנות נאמנות וקרנות זרות -
הנסחרות בארה"ב *
אופציות הנסחרות בבורסות חו"ל

מטבע חוץ

שם השירות
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי
השער הידוע ,מיידי וצהריים

עד $ 49
עד $ 99
מעל $ 99
המרה בין שני מטבעות זרים לפי
השער הידוע ,מיידי וצהריים
משיכת מזומן מחשבון מט"ח -
הפרשי שער
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -העברה חד פעמית
עד $ 100
עד $ 200
מעל $ 200

₪ 1.35
₪ 1.35
₪ 1.35
₪ 1.35

מחיר לערוצים ישירים

₪ 6.50
₪ 6.50
₪ 6.50
₪ 6.50

פעולה ע"י פקיד

₪ 1.35

₪ 6.50

 ₪ 8.75) ₪ 0.35לפנקס(
₪ 10
 ₪ 15לשיק מקסימום ₪ 45
)לסדרת שיקים(
₪ 1.35
עד  1מיליון ₪ 6 - ₪
מ 1 -מיליון  ₪ומעלה ₪ 30 -

 ₪ 9) ₪ 0.36לפנקס(
₪ 12
 ₪ 17.40מקסימום ₪ 52.20
)לסדרת שיקים(
₪ 17
עד  1מיליון ₪ 6.50 - ₪
מ 1 -מיליון  ₪ומעלה ₪ 37.00 -

מחיר לערוצים ישירים
 0.40%מינימום  ₪ 20מקסימום ₪ 7,000

פעולה ע"י פקיד
 0.60%מינימום  ₪ 26מקסימום ₪ 7,500

 0.10%מינימום  ₪ 15מקסימום ₪ 7,000

 0.11%מינימום  ₪ 19מקסימום ₪ 7,500

 3%מינימום  ₪ 10לאופציה
מקסימום  ₪ 90לאופציה
 0.50%מינימום  $ 20מקסימום $ 7,000

 4%מינימום  ₪ 13לאופציה
מקסימום  ₪ 100לאופציה
 0.90%מינימום  $ 25מקסימום $ 7,500

 0.30%מינימום  $ 20מקסימום $ 7,000

 0.90%מינימום  $ 25מקסימום $ 7,500

 $ 2לאופציה מינימום  $ 10לעסקה

 $ 4לאופציה מינימום  $ 22לעסקה

מחיר לערוצים ישירים
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי
השער הידוע ,מיידי וצהריים

פעולה ע"י פקיד
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי
השער הידוע ,מיידי וצהריים

$ 1.65
$ 2.75
 0.095%מינימום  $ 3.35מקסימום $ 1,350
 0.19%מינימום  $ 6.70מקסימום $ 2,700
ההפרש בין שער המכירה של מזומנים לשער
המכירה של העברות  -הנחה של 50%
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -העברה חד פעמית
$ 2.80
$ 6.80
 0.152%מינימום  $ 24מקסימום $ 136

עמוד1 :

מתוך2 :

$ 3.30
$ 5.50
 0.19%מינימום  $ 6.70מקסימום $ 2,700
 0.38%מינימום  $ 13.40מקסימום $ 5,400
ההפרש בין שער המכירה של מזומנים
לשער המכירה של העברות
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -העברה חד פעמית
$ 3.50
$ 8.50
 0.19%מינימום  $ 30מקסימום $ 170

בנק הפועלים בע"מ

נכון ליום01/02/2019:

הטבות לפעילות בערוצים ישירים ללקוח "יחיד/עסק קטן"  -המשך
מטבע חוץ

שם השירות
העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ
לחשבון או מחשבון אותו לקוח )פ(
העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק
אחר בארץ לחשבון לקוח אחר
עד $ 100
עד $ 200
מעל $ 200
העברת מטבע חוץ בארץ לחשבון
לקוח אחר )בבנק(

$8

העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק
אחר בארץ לחשבון לקוח אחר
$ 1.75
$ 4.25
 0.095%מינימום  $ 12.50מקסימום $ 32.50
$ 2.85

כרטיסי חיוב

שם השירות
דמי טעינה Up Card
פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות )לבקשה(
הנפקת כרטיס חליפי  -הנפקה רגילה
הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח ו/או
איתור מסמכים כרטיסי
ישראכרט) Visa, Mastercard ,לבקשה(
איתור מסמכים )לבקשה( כרטיסי אמק"ס
הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח כרטיסי
אמק"ס

פירעון מוקדם )של אשראי(
טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה

סחר חוץ

שם השירות
יבוא  -דוקומנטים שנתקבלו מהכתב
לגבייה  -בתנאי מזומן
יבוא  -דוקומנטים שנתקבלו מהכתב לגבייה-
בתנאי אשראי ספק )ללא ערבות הבנק(
יבוא חשבון פתוח  -דוקומנטים שהתקבלו
ישירות מהלקוח  -בתנאי מזומן
יבוא חשבון פתוח  -דוקומנטים שנתקבלו
ישירות מהלקוח  -מעל  $ 1,000בתנאי
אשראי ספק
יבוא אשראי דוקומנטרי ,פתיחת א.ד.
לתקופה של עד  3חודשים
יבוא א.ד -.הארכה מעבר
ל 3-חודשים לכל חודש או חלקו
יבוא א.ד - .פתיחת תיק
יבוא א.ד - .תיקון

מחיר לערוצים ישירים

₪ 3.25
₪ 20
₪ 15
₪5

מחיר לערוצים ישירים

$ 10

פעולה ע"י פקיד

העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק
אחר בארץ לחשבון לקוח אחר
$ 3.50
$ 8.50
 0.19%מינימום  $ 25מקסימום $ 65
$ 5.70

₪ 3.50
₪ 40
₪ 30
₪ 11

פעולה ע"י פקיד

₪9
₪5

₪ 14
₪ 11

₪ 30
₪ 15

₪ 60
₪ 25

מחיר לערוצים ישירים
 0.7719%מינימום $ 71.25

פעולה ע"י פקיד
 0.8125%מינימום $ 75

 0.8788%מינימום $ 71.25

 0.925%מינימום $ 75

 0.3938%מינימום $ 25.20

 0.4375%מינימום $ 28

 0.45%מינימום $ 25.20

 0.50%מינימום $ 28

 1.425%מינימום $ 114

 1.50%מינימום $ 120

 0.285%מינימום $ 66.50

 0.30%מינימום $ 70

$ 14.25
$ 38

$ 15
$ 40

* במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח והיתה מעורבות של פקיד בביצוע  /ביטול  /שינוי ,תיגבה עמלת המינימום הנהוגה
בפעולה ע"י פקיד.

עמוד2 :

מתוך2 :

בנק הפועלים בע"מ

