דף מידע ללקוחות חשבון צעיר
הנושא
פתיחת חשבון עו"ש
פעולה ע"י פקיד ) (1
פעולה בערוץ ישיר )(2
הזמנת פנקסי שיקים

 14 - 16שנה
מותרת ,כפוף להסכמת
נציג* בכתב

נוער עובד מגיל 15
מותרת באישור מעסיק,
ללא צורך בהסכמת נציג*
 100%הנחה

 16 - 18שנה
מותרת,
ללא צורך בהסכמת נציג*
 100%הנחה

אינה מותרת

מותרת מגיל ,16
סכום השיק מוגבל
ל 400 -שח**
 100%הנחה בעמלה.

מותרת,
סכום השיק מוגבל
ל 400 -שח**
 100%הנחה בעמלה מוגבל

 100%הנחה

לפנקס אחד בכל הזמנה
הנפקת כרטיס בנקט צעיר

מותרת רק למשיכת
מזומנים ובגובה יתרת
זכות בלבד,
כפוף להסכמת נציג* בכתב

מותרת ,ללא צורך

מותרת ,ללא צורך בהסכמת

בהסכמת הנציג.

הנציג.

מותרת ,מגיל  16כפוף
להסכמת נציג* בכתב
דמי כרטיס  -פטור
עמלת חיוב נדחה  -פטור
מותרת

מותרת כפוף להסכמת נציג*
בכתב
דמי כרטיס  -פטור
עמלת חיוב נדחה  -פטור
מותרת

דמי כרטיס  -פטור

דמי כרטיס -פטור

שירותים ישירים )אינטרנט ,פועלים

מידע ופעולות כפוף
לחתימת ההורים

מידע ופעולות כפוף
לחתימת ההורים

מידע  -בחתימת הלקוח הקטין
מידע ופעולות  -כפוף לחתימת
ההורים

קניית /מכירת אגרות חוב הנסחרים

מותרת ,כפוף להסכמת
נציג* בכתב

מותרת ,כפוף להסכמת
נציג* בכתב

מותרת ,כפוף להסכמת נציג*
בכתב

עמלה בשיעור ) 0.35%אין
הנחה על עמלת מינימום(

עמלה בשיעור )0.35%אין
הנחה על עמלת מינימום(

עמלה בשיעור ) 0.35%אין הנחה
על עמלת מינימום(

דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים
בארץ

 50%הנחה מתעריף הבנק

 50%הנחה מתעריף הבנק

 50%הנחה מתעריף הבנק

קניית /מכירת מניות הנסחרים
בבורסה של ת"א

עמלה בשיעור 0.50%
)אין הנחה על עמלת
מינימום

עמלה בשיעור 0.50%
)אין הנחה על עמלת
מינימום(

עמלה בשיעור 0.50%
)אין הנחה על עמלת מינימום(

הנפקת כרטיס מסטרקארד צעיר

הנפקת כרטיס מסטרקארד דיירקט

אינה מותרת

אינה מותרת

צעיר

בטלפון(
ניירות ערך
בבורסה של ת"א

אשראי
קבלת הלוואה

אינה מותרת

אינה מותרת

אינה מותרת

מטבע חוץ
רכישת מט"ח לנסיעה לחו"ל

מותרת

מותרת

מותרת

עמלת חליפין

פטור

פטור

פטור

משיכת מזומנים לנסיעה

 50%הנחה בהפרשי שער

 50%הנחה בהפרשי שער

 50%הנחה בהפרשי שער

* הורים או אפוטרופוס על פי דין של הקטין.
** הסכום נקבע על פי הוראות בנק ישראל.
קטינים עד גיל  18מוגבלים בסכום המשיכה המרבי ליממה .עפ"י הנחיות בנק ישראל:
כאשר קיימת יתרה למשיכה ,400 -כאשר חסרה יתרה מספקת למשיכה₪ 0 -
כרטיסי מסטרקארד צעיר ומסטרקרד דיירקט צעיר מאפשרים גם רכישת מוצרים.
סכום הקניה לרכישה בודדת מוגבל ל 400 -ש"ח.
בהיעדר יתרה למשיכה לא ניתן לבצע משיכה ממכשיר הבנקט.

