נכון ליום:

01/11/2021

תעריפון מצומצם עובר ושב
 1פעולות
בסיסיות

1

א .פעולה על ידי פקיד )פעולות בסניף ,כולל פעולות באמצעות טלפון או פקס ,באמצעות
מוקד טלפוני מאויש(
שירות זה כולל אחת הפעולות האלה ,הנעשות באמצעות 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( ,תשלום שובר ,פריטת מזומן,
הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים עד  20שיקים(.
לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן ,לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא
אזרח ותיק ,זכאים ל 4-פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר.
ב .פעולה בערוץ ישיר
שירות זה כולל אחת הפעולות הבאות :זיכוי חשבון באמצעות מסלקה ,חיוב בכרטיס אשראי
למעט כרטיס לחיוב מידי ,הפקדת מזומן ,משיכת מזומן במכשיר אוטומטי  , 2העברה או
הפקדה לחשבון אחר ,תשלום שובר ,שאילתת מידע בכל נושא )החל בשאילתה השביעית
בחודש(  , 3משיכת שיק ,הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים עד  20שיקים( לרבות באמצעות
תיבת שירות ,חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע.

 2פנקס
שיקים

פנקס שיקים רגיל )תעריף לשיק(

₪ 5.30

₪ 1.75

) ₪ 0.36בפיקוח(
4

א .הקצאת אשראי ליחיד )במקרה של אי ניצול מסגרת האשראי ברבעון(

 ₪ 12.00לרבעון

 3מסגרת
אשראי

ב .הקצאת אשראי לעסק קטן

 1.75%לשנה

 4החזרת
חיובים

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

₪ 55.00

ב .חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית

₪ 18.80

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

₪ 17.40

 5שירותים
מיוחדים

 6מידע

א .טיפול במזומנים על ידי פקיד )משיכת מזומן ,הפקדת מזומן ופריטת מזומן(
מטבעות
שטרות מעל ₪ 10,000
ב .שיק בנקאי
דוחות הכרוכים באיסוף מידע ,למשל :מסירת מידע היסטורי בדבר ריביות ,שערי חליפין,
שערי ניירות ערך וכן מכתבים לא סטנדרטיים וכן מכתב המלצה.
קבלת מידע בתקשורת לבקשת הלקוח
שירות זה כולל מתן מידע באמצעים כמו :פקס ,טלפון ,טלפון סלולרי
בפקס/טלפקס לכל תדפיס משודר
שירות און טיים עו"ש שקל מט"ח/שוק ההון

 7שירותים
נוספים

.1

.2
.3

.4

 ₪ 2.50לכל  100מטבעות
 0.15%על כל הסכום
₪ 13.00
₪ 55.00

₪ 3.50
 ₪ 9.00עבור כל שירות

לשירותים נוספים ראו התעריפון המלא

הבנק רשאי לגבות בחודש את הגבוה מבין שני אלה:
) (1הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על ידי פקיד ,שביצע הלקוח בפועל;
) (2עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על מחיר של פעולה אחת על ידי פקיד.
משיכה באמצעות מכשיר הנמצא בסניף הבנק או במרחק שאינו עולה על  500מטרים מהסניף .לגבי משיכה ממכשיר מרוחק  -הבנק רשאי לגבות מחיר שונה.
יש לשים לב לסעיף ) 2ב( להוראת ניהול בנקאי תקין מס'  415ולסעיף  13לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים( ,התשנ"ב 1992 -
)להלן "כללי הגילוי הנאות"( ,שהעולה מהם הוא שהתאגיד הבנקאי אינו רשאי לגבות עמלה בגין שאילתה על מידע בסיסי כהגדרתו שם ,ככל שהשאילתה
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
במקרה של ניצול חלקי של המסגרת ,הלקוח יחויב בריבית הרבעונית או בעמלה ,לפי הגבוה מביניהן.
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עמוד1 :
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בנק הפועלים בע"מ
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נכון ליום:

תעריפון מצומצם עובר ושב  -המשך
 8מסלול

פועלים בסיסי -

מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד  10פעולות בערוץ ישיר.

 ₪ 10לחודש )בפיקוח(

פועלים מורחב -

מסלול הכולל עד  10פעולות על ידי פקיד ועד  50פעולות בערוץ ישיר.

 ₪ 22לחודש

פועלים  UPחכם -

מסלול הכולל עד  10פעולות על ידי פקיד ועד  50פעולות בערוץ ישיר
וכן שירות  UPחכם אחד לחשבון )שירות חובה( ושירות  UP Cardאחד
לחשבון )שירות רשות(.

 ₪ 32לחודש

פועלים  UPאקטיבי  -מסלול הכולל עד  10פעולות על ידי פקיד ועד  50פעולות בערוץ ישיר
וכן שירות  UPאקטיבי אחד לחשבון )שירות חובה( ושירות OnTime
עו"ש שקל מט"ח אחד לחשבון )שירות רשות(.

 ₪ 32לחודש

מסלול הכולל עד  10פעולות על ידי פקיד ועד  50פעולות בערוץ ישיר
וכן שירות  UP Cardאחד לחשבון )שירות חובה( ושירות OnTime
עו"ש לעסקים אחד לחשבון ושירות  Amex Businessזהב אחד
לחשבון )שירותי רשות(.

 ₪ 32לחודש

פועלים  UPעסקי -

נספח הטבות לאוכלוסיות
מועדון פועלים צעיר נוער גילאי 14 - 20

חשבון קטין דן חסכן
1

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
טיפול במזומנים ע"י פקיד לכל  100מטבעות
שירות זה כולל:
משיכת מזומן ,הפקדת מזומן ,פריטת מזומן

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת אגרות חוב הנסחרות
בבורסה של תל אביב

 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

1

טיפול במזומנים ע"י פקיד שטרות מעל ₪ 10,000
שירות זה כולל:
משיכת מזומן ,הפקדת מזומן ,פריטת מזומן
הוראת קבע לקיזוז יומי
טיפול בשיק דחוי בדלפק
שירות זה כולל :הפקדת שיק דחוי בדלפק/מכונה,
החזרת שיק דחוי למפקיד טרם פרעונו
קבלת מידע בתקשורת שירות און טיים עו"ש
שקל ומט"ח
שיק בנקאי

קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה
של תל אביב
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער
הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח
כרטיס ישראכרט צעיר
)חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס דיירקט צעיר
)חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס מסטרקארד צעיר
כרטיס מסטרקארד דיירקט צעיר

 100%הנחה

 100%הנחה
 100%הנחה

 100%הנחה
 100%הנחה

1

 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה
 0.35%שיעור עמלה2
1

2

 0.50%שיעור עמלה
 50%הנחה מתעריף
 100%הנחה

 50%הנחה בהפרשי שער
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

מועדון פועלים חייל
הקצאת אשראי יחיד
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת אגרות חוב הנסחרות בבורסה של תל אביב
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח
כרטיס אפטרכרד לחיילים )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס ישראכרט צעיר )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס מסטרקארד צעיר
כרטיס מסטרקארד חייל
קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח :שירות און טיים עו"ש שקל ומט"ח

 100%הנחה  -ההטבה ניתנת במסגרת חייל בהסכם בלבד
1
 100%הנחה
1
 100%הנחה
 100%הנחה
2
 0.35%שיעור עמלה
2
 0.50%שיעור עמלה
 50%הנחה מתעריף
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער
 100%הנחה אפטרכרד יותר  /יותר לוחם
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

תנאים לצירוף:
 גילאי  35 - 17ומקבל בחשבון משכורת מהצבא/שירות לאומי/מג"ב או מציג תעודת חוגר בתוקף. ניתן לצרף למועדון בתוך שלושה חודשים לפני תאריך הגיוס בהצגת צו גיוס .במידה ולא תיכנס משכורת כנ"ל כעבור שלושה חודשים מיום הצירוף ,תופסקהחברות במועדון.
 .1ההנחה חלה גם על ההשלמה למינימום.
 .2בכפוף לעמלת המינימום בתעריפון הבנק.
[9999989145_0001 -0022]2
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נספח הטבות לאוכלוסיות  -המשך
מועדון חייל משוחרר
1

 50%הנחה
 50%הנחה
 100%הנחה ל 2 -פנקסים בחודש
2
 0.45%שיעור עמלה
 50%הנחה מתעריף
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח
תנאים לצירוף:

1

בטווח הגילאים  26 - 20והפסיק לקבל משכורת מהצבא/שירות לאומי/מג"ב במשך  45יום לפחות או הציג תעודת שחרור או זוכה חשבונו במענק שחרור.

מועדון סטודנט
 100%הנחה  -ההטבה ניתנת במסגרת סטודנט בהסכם בלבד
1
 100%הנחה
1
 100%הנחה
 50%הנחה
 50%הנחה

הקצאת אשראי יחיד
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח:
שירות און טיים עו"ש שקל ומט"ח
קניית/מכירת אגרות חוב הנסחרות בבורסה של תל אביב
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח
כרטיס קמפוסכרט לסטודנטים )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס מסטרקארד
כרטיס דיירקט )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס גולד מסטרקארד
כרטיס מסטרקארד דיירקט

2

 0.30%שיעור עמלה
 0.40%שיעור עמלה
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
2

התנאים להשתייכות למועדון סטודנט:
 גילאי  35 - 18בכפוף להצגת אישור לימודים במוסד להשכלה גבוהה או במוסד על תיכוני המוכר ע"י משרד החינוך או במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל,במערכת לימודים מלאה ובמסלול לימודים שאורך שנה אחת ומעלה.
 -תקופת החברות המקסימאלית במועדון סטודנט לא תעלה על  9שנים.

מועדון אקדמאים 21 - 38
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
תנאים כלליים:
-

 100%הנחה
3
 100%הנחה
3

לקוחות קיימים :אקדמאים ממשיכי מועדון פועלים סטודנט.
לקוחות חדשים :מציגי תעודת זכאות או תואר מהמוסדות המוכרים ע"י הבנק.
הצטרפות למועדון עד שנה מסיום הלימודים.
תוקף המועדון הנו לשנתיים.

מועדון עולה חדש
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
עמלת חליפין

1

 50%הנחה במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
 50%הנחה במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
 100%הנחה ל 3 -פנקסים בשנה
 50%הנחה ובתנאי ששיעור העמלה לא יפחת מ 0.25% -בקניות
שיבוצעו במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
 50%הנחה במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
1

תנאים כלליים:
 -מותנה בהצגת תעודת עולה.

 .1ההנחה חלה גם על ההשלמה למינימום.
 .2בכפוף לעמלת המינימום בתעריפון הבנק.
 .3ההנחה איננה חלה גם על ההשלמה למינימום.
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נספח 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(
פנקס שיקים מיוחד

מחיר לערוצים ישירים
₪ 1.75
₪ 1.75
₪ 1.75
₪ 1.75

פעולה ע"י פקיד
₪ 6.50

₪ 5.30

₪ 1.75
 ₪ 8.75) ₪ 0.35לפנקס(
 10%הנחה ממחירון שיקים עסקיים בתעריפון
הבנק

 ₪ 9) ₪ 0.36לפנקס(
כמפורט במחירון שיקים עסקיים בתעריפון
הבנק

טיפול בשיק דחוי  -הפקדה

₪ 10

₪ 12

הוראה לביטול חיוב  -שיק

 ₪ 15לשיק מקסימום ₪ 45
)לסדרת שיקים(
₪ 1.35
עד  1מיליון ₪ 4.80 - ₪
מ 1 -מיליון  ₪ומעלה ₪ 30 -

 ₪ 17.40מקסימום ₪ 52.20
)לסדרת שיקים(
₪ 17
עד  1מיליון ₪ 5.30 - ₪
מ 1 -מיליון  ₪ומעלה ₪ 37 -

מחיר לערוצים ישירים
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

העברות ברשימה )לרבות משכורת(
העברה במערכת הזיכויים והעברות
בזמן אמת לבנק אחר )(RTGS

ניירות ערך
שם השירות
קניה מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה
של ת"א )כולל קניה מכירה שלא בוצעה(:
מניות ואג"ח *
קניה מכירה )כולל הנפקה( של מלווה
קצר מועד )כולל קניה/מכירה שלא בוצעה( *
קניה מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף
קנייה מכירה של ני"ע הנסחרים בחו"ל
)כולל קניה מכירה שלא בוצעה( - :
מניות הנסחרות למעט ארה"ב*
קנייה מכירה של ני"ע הנסחרים בחו"ל
)כולל קניה מכירה שלא בוצעה( - :
מניות הנסחרות בארה"ב*
אופציות הנסחרות בבורסות חו"ל

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

מחיר לערוצים ישירים
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

$ 1.65
$ 2.75
 0.095%מינימום  $ 3.35מקסימום $ 1,350
 0.19%מינימום  $ 6.70מקסימום $ 2,700
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פעולה ע"י פקיד
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי
השער הידוע ,מיידי וצהריים
$ 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

בנק הפועלים בע"מ

נכון ליום:

01/11/2021

נספח הטבות לפעילות בערוצים ישירים ללקוח "יחיד/עסק קטן"  -המשך
מטבע חוץ
שם השירות
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ  -העברה חד
פעמית
עד $ 100
עד $ 200
מעל $ 200
העברת מטבע חוץ לבנק אחר בארץ
לחשבון אותו לקוח )פ(
העברת מטבע חוץ לבנק אחר בארץ
לחשבון לקוח אחר
עד $ 100
עד $ 200
מעל $ 200
העברת מטבע חוץ בארץ לחשבון
לקוח אחר )בבנק(

מחיר לערוצים ישירים
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -העברה חד פעמית
$ 2.80
$ 6.80
 0.152%מינימום  $ 24מקסימום $ 136
$8

פעולה ע"י פקיד
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -העברה חד פעמית
$ 3.50
$ 8.50
 0.19%מינימום  $ 30מקסימום $ 170
$ 10

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

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

מחיר לערוצים ישירים
מחיר לערוצים ישירים

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(

פעולה ע"י פקיד

₪ 3.25
₪ 20
₪ 15
₪5

₪ 3.50
₪ 40
₪ 30
₪ 11

איתור מסמכים )לבקשה( כרטיסי אמק"ס
הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח כרטיסי
אמק"ס

₪9
₪5

₪ 14
₪ 11

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

₪ 30
₪ 15

₪ 60
₪ 25

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
 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.
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תעריפון מצומצם כרטיסי חיוב
#

מחיר

שירות

1

דמי כרטיס

על פי סוג הכרטיס

בנספח המצ"ב

1א

דמי טעינה

דמי טעינה בכרטיס  - Up Cardע"י פקיד

 ₪ 3.50לכל טעינה

דמי טעינה בכרטיס  - Up Cardבערוץ ישיר

 ₪ 3.25לכל טעינה

2

עסקה בתשלומים

עמלת תשלום נדחה בגין עסקאות שבוצעו עד ליום 31.01.2015

₪ 0.49

3

שירותים מיוחדים

4

הנפקת כרטיס חליפי

הנפקה רגילה  -ע"י פקיד

₪ 30.00

הנפקת כרטיס חליפי

הנפקה רגילה  -בערוץ ישיר

₪ 15.00

הנפקת כרטיס חליפי

הנפקה מיידית

₪ 40.00

פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות  -ע"י פקיד

 ₪ 40.00לבקשה

פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות  -בערוץ ישיר

 ₪ 20.00לבקשה

טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה  -ע"י פקיד

₪ 25.00

טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה  -בערוץ ישיר

₪ 15.00

שירותים

עסקאות בדולר או באירו )למעט אמק"ס( )(4

2.3 %

במטבע חוץ

עסקאות בדולר או באירו )באמק"ס בלבד( )(4

2.5 %

בחוץ לארץ

עסקאות במטבע אחר )למעט אמק"ס( )(4
עסקאות במטבע אחר )באמק"ס בלבד( )(4

2.3 %
2.5 %

משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי )למעט אמק"ס( )(4
משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי )באמק"ס בלבד( )(4

3.9 %
3.5 %

משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי )למעט אמק"ס( )(4

3.9 %

משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי )באמק"ס בלבד( )(4

3.5 %

משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק )למעט אמק"ס( )(4

3.9 %

משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק )באמק"ס בלבד( )(4

3.5 %

משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק )למעט אמק"ס( )(4

3.9 %

משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק )באמק"ס בלבד( )(4

3.5 %

משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע

₪ 19.00

רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי

$5
$ 50

4.1

הוצאות צד שלישי

משיכת מט"ח בחוץ לארץ בדלפק )באמק"ס בלבד( )(5) (4) (3

5

מידע

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח ו/או איתור
מסמכים כרטיסי ישראכרט - Visa, Mastercard ,ע"י פקיד

 ₪ 11.00לבקשה

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח ו/או איתור
מסמכים כרטיסי ישראכרט - Visa, Mastercard ,בערוץ ישיר

 ₪ 5.00לבקשה

איתור מסמכים )לבקשה( כרטיסי אמק"ס – ע"י פקיד

₪ 14.00

איתור מסמכים )לבקשה( כרטיסי אמק"ס – בערוץ ישיר

₪ 9.00

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח כרטיסי
אמק"ס -ע"י פקיד

₪ 11

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח כרטיסי
אמק"ס -בערוץ ישיר

₪5

6

שירותים נוספים

פרעון מוקדם )של אשראי(  -ע"י פקיד

₪ 60.00

פרעון מוקדם )של אשראי(  -בערוץ ישיר

₪ 30.00

לשירותים נוספים אשר עשויים להיות כרוכים במתן שירות של כרטיסי חיוב,
ראו תעריפון העמלות המלא
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

דמי הכרטיס ייגבו מדי חודש בחודשו לפי סוג הכרטיס )לרבות עבור כרטיסי מועדון( עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם לבין מועד החיוב שלפניו ,למעט:
כרטיסי דירקט DIRECT, MASTERCARD/אשר יחוייבו מידי חודש בחודשו בגין אותו חודש.
לכרטיסים המפורטים להלן ,יעדי חיוב בגין רכישות בבתי עסק בארץ ובחו"ל שחויבו בחשבון הבנק במועד החיוב ,אשר בהגיע אל כל אחד מהם תוקנה הנחה
בדמי הכרטיס ,להלן פירוט יעדי החיוב ושיעורי ההנחה בדמי הכרטיס נכון למועד תוקף התעריפון.
לסכום העמלה הנקוב בדולר תבוצע המרה לפי שער היציג של הדולר לשקל ותחויב בשקלים ,למעט ללקוח שמוגדר לו חשבון בדולר שאז תחויב העמלה בדולר.
התשלום יגבה במועד החיוב הראשון שלאחר ביצוע הפעולה/ההזמנה.
העמלה תיגבה כאשר המשיכה תבוצע בלא הצגת כרטיס ,בהתאם להוצאות הממשיות שתחויב המנפיקה ע"י הארגון הבינלאומי ובכל מקרה לא יותר מהסך
הנקוב בגין עמלה זו.

[9999989146_0001 -0018]2

ללקוח

עמוד6 :

מתוך16 :

בנק הפועלים בע"מ

01/11/2021

:נכון ליום

נספח כרטיסים בנקאיים
מחיר
₪ 18.24
₪ 18.24
₪ 22.29
₪ 22.29
$ 27.14
$ 168.87
₪ 39.66

שירות
Classic / כרטיס אמריקן אקספרס ירוק
Business /  ירוקBusiness כרטיס אמריקן אקספרס
כרטיס אמריקן אקספרס זהב
 זהבBusiness כרטיס אמריקן אקספרס
Platinum כרטיס אמריקן אקספרס
Centurion כרטיס אמריקן אקספרס
 פרמיום אמריקן אקספרסFlyCard על-כרטיס אל

₪ 17.22
₪ 19.25
₪ 24.31
₪ 19.25
₪ 22.29

Visa כרטיס
Visa Gold כרטיס
 פלטינהVisa כרטיס
Visa Business/Visa Corporate
Visa Business Gold/Visa Corporate Gold

₪ 10.00

Up Card כרטיס

מחיר

שירות

₪ 13.16
₪ 17.22
₪ 19.25
₪ 19.25
₪ 22.29
₪ 24.31

(כרטיס ישראכרט )לשימוש בישראל בלבד
MasterCard כרטיס
Gold MasterCard כרטיס
MasterCard Corporate / Business כרטיס
Gold MasterCard Corporate / Business כרטיס
MasterCard Platinum כרטיס

$ 63.31
₪ 4.15
₪ 7.80
₪ 7.80
₪ 4.05
₪ 13.16
₪ 15.20
₪ 16.20
₪ 28.36

(Signia  )שם קודםWorld Elite Mastercard כרטיס
כרטיס ישראכרט צעיר
IsraCash / כרטיס ישראכרט דירקט
MasterCard Direct כרטיס
כרטיס תדלוק מכל הסוגים
פלוס/כרטיס אמריקן אקספרס מקומי
כרטיס אמריקן אקספרס כחול
כרטיס אמריקן אקספרס קרדיט
Lifestyle SP כרטיס

סכום לתשלום חודשי

שיעור ההנחה החודשי
מדמי הכרטיס

יעד
חודשי

₪ 9.21
פטור מלא
₪ 12.05
פטור מלא
₪ 13.48
פטור מלא
₪ 13.48
פטור מלא
₪ 15.60
פטור מלא
₪ 17.02
פטור מלא

30%
100%
30%
100%
30%
100%
30%
100%
30%
100%
30%
100%

3,000
8,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
10,000

₪ 12.05
פטור מלא
₪ 13.48
פטור מלא
₪ 17.02
פטור מלא
₪ 13.48
פטור מלא
₪ 15.60
פטור מלא

30%
100%
30%
100%
30%
100%
30%
100%
30%
100%

3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
10,000

Visa
Visa
Visa Gold
Visa Gold
Visa Platinum
Visa Platinum
Visa Business / Visa Corporate
Visa Business / Visa Corporate
Visa Business Gold / Visa Corporate Gold
Visa Business Gold / Visa Corporate Gold

₪ 9.21
פטור מלא
₪ 10.64
פטור מלא
₪ 11.34
פטור מלא
₪ 12.77
פטור מלא
₪ 15.60
פטור מלא

30%
100%
30%
100%
30%
100%
30%
100%
30%
100%

3,000
8,000
3,000
8,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
10,000

פלוס/אמריקן אקספרס מקומי

בנק הפועלים בע"מ

16 :מתוך

7 :עמוד

סוג הכרטיס
ישראכרט
MasterCard
MasterCard
MasterCard Corporate / MasterCard Business
MasterCard Corporate / MasterCard Business
Gold MasterCard
Gold MasterCard
Gold MasterCard Corporate / Gold MasterCard Business
Gold MasterCard Corporate / Gold MasterCard Business
MasterCard Platinum
MasterCard Platinum

אמריקן אקספרס כחול
אמריקן אקספרס קרדיט
אמריקן אקספרס קרדיט
Business / Classic / אמריקן אקספרס ירוק
Business / Classic / אמריקן אקספרס ירוק
 זהבBusiness / אמריקן אקספרס זהב
 זהבBusiness / אמריקן אקספרס זהב

ללקוח
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נכון ליום:

נספח הטבות לאוכלוסיות
מועדון פועלים צעיר נוער גילאי 14 - 20

חשבון קטין דן חסכן
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
טיפול במזומנים ע"י פקיד לכל  100מטבעות
שירות זה כולל:
משיכת מזומן ,הפקדת מזומן ,פריטת מזומן
טיפול במזומנים ע"י פקיד שטרות מעל ₪ 10,000
שירות זה כולל:
משיכת מזומן ,הפקדת מזומן ,פריטת מזומן

 100%הנחה

הוראת קבע לקיזוז יומי
טיפול בשיק דחוי בדלפק
שירות זה כולל :הפקדת שיק דחוי בדלפק/מכונה,
החזרת שיק דחוי למפקיד טרם פרעונו
קבלת מידע בתקשורת שירות און טיים עו"ש

 100%הנחה
 100%הנחה

 100%הנחה

שקל ומט"ח

 100%הנחה

שיק בנקאי

 100%הנחה

1
1

1

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל

 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

קניית/מכירת אגרות חוב הנסחרות
בבורסה של תל אביב
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה
של תל אביב
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער
הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח

 0.35%שיעור עמלה

2

 0.50%שיעור עמלה

2

כרטיס ישראכרט צעיר
)חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס דיירקט צעיר
)חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס מסטרקארד צעיר
כרטיס מסטרקארד דיירקט צעיר

1

 50%הנחה מתעריף
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

מועדון פועלים חייל
הקצאת אשראי יחיד
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת אגרות חוב הנסחרות בבורסה של תל אביב
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח
כרטיס אפטרכרד לחיילים )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס ישראכרט צעיר )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס מסטרקארד צעיר
כרטיס מסטרקארד חייל
קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח:
שירות און טיים עו"ש שקל ומט"ח

 100%הנחה  -ההטבה ניתנת במסגרת חייל בהסכם בלבד
 100%הנחה 1
 100%הנחה 1
 100%הנחה
2
 0.35%שיעור עמלה
2
 0.50%שיעור עמלה
 50%הנחה מתעריף
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער
 100%הנחה אפטרכרד יותר  /יותר לוחם
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

תנאים לצירוף:
 גילאי  35 - 17ומקבל בחשבון משכורת מהצבא/שירות לאומי/מג"ב או מציג תעודת חוגר בתוקף. ניתן לצרף למועדון בתוך שלושה חודשים לפני תאריך הגיוס בהצגת צו גיוס .במידה ולא תיכנס משכורת כנ"ל כעבור שלושה חודשים מיום הצירוף ,תופסקהחברות במועדון.

מועדון חייל משוחרר
1

 50%הנחה
 50%הנחה
 100%הנחה ל 2 -פנקסים בחודש
2
 0.45%שיעור עמלה
 50%הנחה מתעריף
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח

1

תנאים לצירוף:
 -בטווח הגילאים  26 - 20והפסיק לקבל משכורת מהצבא/שירות לאומי/מג"ב במשך  45יום לפחות או הציג תעודת שחרור או זוכה חשבונו במענק שחרור.

 .1ההנחה חלה גם על ההשלמה למינימום.
 .2בכפוף לעמלת המינימום בתעריפון הבנק.
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ללקוח

עמוד8 :

מתוך16 :

בנק הפועלים בע"מ

נכון ליום:

01/11/2021

נספח הטבות לאוכלוסיות  -המשך
מועדון סטודנט
 100%הנחה  -ההטבה ניתנת במסגרת סטודנט בהסכם בלבד
1
 100%הנחה
1
 100%הנחה
 50%הנחה
 50%הנחה

הקצאת אשראי יחיד
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח:
שירות און טיים עו"ש שקל ומט"ח
קניית/מכירת אגרות חוב הנסחרות בבורסה של תל אביב
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח
כרטיס קמפוסכרט לסטודנטים )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס מסטרקארד
כרטיס דיירקט )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס גולד מסטרקארד
כרטיס מסטרקארד דיירקט

 0.30%שיעור עמלה
 0.40%שיעור עמלה
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
2
2

התנאים להשתייכות למועדון סטודנט:
 גילאי  35 - 18בכפוף להצגת אישור לימודים במוסד להשכלה גבוהה או במוסד על תיכוני המוכר ע"י משרד החינוך או במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל,במערכת לימודים מלאה ובמסלול לימודים שאורך שנה אחת ומעלה.
 -תקופת החברות המקסימאלית במועדון סטודנט לא תעלה על  9שנים.

מועדון אקדמאים 21 - 38
 100%הנחה
3
 100%הנחה

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר

3

תנאים כלליים:
 לקוחות קיימים :אקדמאים ממשיכי מועדון פועלים סטודנט. לקוחות חדשים :מציגי תעודת זכאות או תואר מהמוסדות המוכרים ע"י הבנק. הצטרפות למועדון עד שנה מסיום הלימודים. -תוקף המועדון הנו לשנתיים.

מועדון עולה חדש
1

 50%הנחה במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
 50%הנחה במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
 100%הנחה ל 3 -פנקסים בשנה
 50%הנחה ובתנאי ששיעור העמלה לא יפחת מ 0.25% -בקניות
שיבוצעו במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
 50%הנחה במשך שנה מתאריך העלייה ארצה

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב

1

עמלת חליפין
תנאים כלליים:
 -מותנה בהצגת תעודת עולה.

 .1ההנחה חלה גם על ההשלמה למינימום.
 .2בכפוף לעמלת המינימום בתעריפון הבנק.
 .3ההנחה איננה חלה גם על ההשלמה למינימום.
[9999989146_0001 -0018]2

ללקוח

עמוד9 :

מתוך16 :

בנק הפועלים בע"מ

נכון ליום:

01/11/2021

נספח 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(
פנקס שיקים מיוחד
טיפול בשיק דחוי  -הפקדה
הוראה לביטול חיוב  -שיק
העברות ברשימה )לרבות משכורת(
העברה במערכת הזיכויים והעברות
בזמן אמת לבנק אחר )(RTGS

פעולה ע"י פקיד

מחיר לערוצים ישירים
₪ 1.75
₪ 1.75
₪ 1.75
₪ 1.75

₪ 6.50
₪ 6.50
₪ 6.50
₪ 5.30

₪ 1.75

₪ 6.50

 ₪ 8.75) ₪ 0.35לפנקס(
 10%הנחה ממחירון שיקים עסקיים בתעריפון
הבנק
₪ 10
 ₪ 15לשיק מקסימום ₪ 45
)לסדרת שיקים(
₪ 1.35
עד  1מיליון ₪ 4.80 - ₪
מ 1 -מיליון  ₪ומעלה ₪ 30 -

 ₪ 9) ₪ 0.36לפנקס(
כמפורט במחירון שיקים עסקיים בתעריפון
הבנק
₪ 12
 ₪ 17.40מקסימום ₪ 52.20
)לסדרת שיקים(
₪ 17
עד  1מיליון ₪ 5.30 - ₪
מ 1 -מיליון  ₪ומעלה ₪ 37 -

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

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

שם השירות
קניה מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה
של ת"א )כולל קניה מכירה שלא בוצעה(:
מניות ואג"ח *
קניה מכירה )כולל הנפקה( של מלווה
קצר מועד )כולל קניה/מכירה שלא בוצעה( *
קניה מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף

 0.10%מינימום  ₪ 15מקסימום ₪ 7,000

 0.11%מינימום  ₪ 19מקסימום ₪ 7,500

קנייה מכירה של ני"ע הנסחרים בחו"ל
)כולל קניה מכירה שלא בוצעה( - :
מניות הנסחרות למעט ארה"ב*
קנייה מכירה של ני"ע הנסחרים בחו"ל
)כולל קניה מכירה שלא בוצעה( - :
מניות הנסחרות בארה"ב*
אופציות הנסחרות בבורסות חו"ל

 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

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

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

עד $ 49
עד $ 99
מעל $ 99
המרה בין שני מטבעות זרים לפי
השער הידוע ,מיידי וצהריים
משיכת מזומן מחשבון מט"ח -
הפרשי שער

$ 1.65
$ 2.75
 0.095%מינימום  $ 3.35מקסימום $ 1,350
 0.19%מינימום  $ 6.70מקסימום $ 2,700

מטבע חוץ
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ההפרש בין שער המכירה של מזומנים לשער
המכירה של העברות  -הנחה של 50%

ללקוח

עמוד10 :

מתוך16 :

$ 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

בנק הפועלים בע"מ

נכון ליום:

01/11/2021

נספח הטבות לפעילות בערוצים ישירים ללקוח "יחיד/עסק קטן"  -המשך
מטבע חוץ
שם השירות
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ  -העברה חד
פעמית
עד $ 100
עד $ 200
מעל $ 200

מחיר לערוצים ישירים
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -העברה חד פעמית
$ 2.80
$ 6.80
 0.152%מינימום  $ 24מקסימום $ 136

פעולה ע"י פקיד
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -העברה חד פעמית
$ 3.50
$ 8.50
 0.19%מינימום  $ 30מקסימום $ 170

העברת מטבע חוץ לבנק אחר בארץ
לחשבון אותו לקוח )פ(
העברת מטבע חוץ לבנק אחר בארץ
לחשבון לקוח אחר

8$

$ 10

העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק
אחר בארץ לחשבון לקוח אחר

העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק
אחר בארץ לחשבון לקוח אחר

$ 1.75
$ 4.25
 0.095%מינימום  $ 12.50מקסימום $ 32.50
$ 2.85

$ 3.50
$ 8.50
 0.19%מינימום  $ 25מקסימום $ 65
$ 5.70

עד $ 100
עד $ 200
מעל $ 200
העברת מטבע חוץ בארץ לחשבון
לקוח אחר )בבנק(

כרטיסי חיוב
פעולה ע"י פקיד
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(

פעולה ע"י פקיד

מחיר לערוצים ישירים
₪ 3.25
₪ 20
₪ 15
₪5

₪ 3.50
₪ 40
₪ 30
₪ 11

איתור מסמכים )לבקשה( כרטיסי אמק"ס
הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח כרטיסי
אמק"ס

₪9
₪5

₪ 14
₪ 11

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

₪ 30
₪ 15

₪ 60
₪ 25

פעולה ע"י פקיד
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
 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

סחר חוץ

* 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
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ללקוח

עמוד11 :

מתוך16 :

בנק הפועלים בע"מ

נכון ליום:

01/11/2021

תעריפון מצומצם משכנתאות
שירות

מחיר

1

תעודת זכאות

הנפקה או חידוש של תעודת זכאות

₪ 60

2

פתיחת תיק

טיפול באשראי ובביטחונות של הלוואה לדיור

 ,0.25%מינימום ₪ 500
מקסימום ₪ 6,000

3

שעבודים

)א(רישום שעבודים על ידי נציג הבנק אצל רשם

₪ 210

3

שעבודים

)ב( הסכמה ליצירת שעבוד לבנק אחר

) ₪ 150בפיקוח(

4

גרירת הלוואה לדיור

)א( גרירת הלוואה לדיור לנכס אחר

₪ 700

4

גרירת הלוואה לדיור

)ב( גרירת מענק לנכס אחר

₪ 500

4

גרירת הלוואה לדיור

)ג( ערבות או פיקדון ביניים

₪ 190

5

שינויים בהלוואה

)א( שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב כולל:
תקופת ההלוואה,
זהות או הרכב לווים או ערבים,
מסלול ההלוואה ,ריבית ,הקפאת תשלומים,
איחוד  /הפרדת זכאות ,מועדי פירעון ,תיקון ערבות

₪ 200

5

שינויים בהלוואה

)ב( שינויים במועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור לפי סעיף 9ג
לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( ,התשמ"א1981-

₪ 5.30

6

פירעון מוקדם

עמלה תפעולית

₪ 60

7

מידע

שאילתה בערוץ ישיר

₪ 1.75

8

הודעות ,התראות
ומעקבים

)א( הודעות ,כולל:
הודעות על פיגור בתשלומים
התראות

 ₪ 5להודעה
)בפיקוח(

8
9

) ###############ב( מכתב התראה של עורך דין
שירותים נוספים
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 ₪ 147למכתב
 ₪ 294לסדרת מכתבים.

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

ללקוח

עמוד12 :

מתוך16 :

בנק הפועלים בע"מ

01/11/2021

נכון ליום:

נספח הטבות לאוכלוסיות
מועדון פועלים צעיר נוער גילאי 14 - 20

חשבון קטין דן חסכן
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
טיפול במזומנים ע"י פקיד לכל  100מטבעות
שירות זה כולל:
משיכת מזומן ,הפקדת מזומן ,פריטת מזומן
טיפול במזומנים ע"י פקיד שטרות מעל ₪ 10,000
שירות זה כולל:
משיכת מזומן ,הפקדת מזומן ,פריטת מזומן
הוראת קבע לקיזוז יומי
טיפול בשיק דחוי בדלפק
שירות זה כולל :הפקדת שיק דחוי בדלפק/מכונה,
החזרת שיק דחוי למפקיד טרם פרעונו
קבלת מידע בתקשורת שירות און טיים עו"ש
שקל ומט"ח
שיק בנקאי

1

1

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל

 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

 100%הנחה

קניית/מכירת אגרות חוב הנסחרות
בבורסה של תל אביב

 0.35%שיעור עמלה

2

 100%הנחה

קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה
של תל אביב
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער
הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח
כרטיס ישראכרט צעיר
)חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס דיירקט צעיר
)חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס מסטרקארד צעיר
כרטיס מסטרקארד דיירקט צעיר

 0.50%שיעור עמלה

2

 100%הנחה

 100%הנחה

 100%הנחה

1

1

 50%הנחה מתעריף
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

מועדון פועלים חייל
הקצאת אשראי יחיד
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת אגרות חוב הנסחרות בבורסה של תל אביב
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח
כרטיס אפטרכרד לחיילים )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס ישראכרט צעיר )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס מסטרקארד צעיר
כרטיס מסטרקארד חייל
קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח:
שירות און טיים עו"ש שקל ומט"ח

 100%הנחה  -ההטבה ניתנת במסגרת חייל בהסכם בלבד
 100%הנחה 1
 100%הנחה 1
 100%הנחה
2
 0.35%שיעור עמלה
2
 0.50%שיעור עמלה
 50%הנחה מתעריף
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער
 100%הנחה אפטרכרד יותר  /יותר לוחם
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה
 100%הנחה

תנאים לצירוף:
 גילאי  35 - 17ומקבל בחשבון משכורת מהצבא/שירות לאומי/מג"ב או מציג תעודת חוגר בתוקף. ניתן לצרף למועדון בתוך שלושה חודשים לפני תאריך הגיוס בהצגת צו גיוס .במידה ולא תיכנס משכורת כנ"ל כעבור שלושה חודשיםמיום הצירוף ,תופסק החברות במועדון.

 .1ההנחה חלה גם על ההשלמה למינימום.
 .2בכפוף לעמלת המינימום בתעריפון הבנק.
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ללקוח

עמוד13 :

מתוך16 :

בנק הפועלים בע"מ

נכון ליום:

01/11/2021

נספח הטבות לאוכלוסיות  -המשך
מועדון חייל משוחרר
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח

 50%הנחה
 50%הנחה
 100%הנחה ל 2 -פנקסים בחודש
2
 0.45%שיעור עמלה
 50%הנחה מתעריף
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער
1

1

תנאים לצירוף:
 -בטווח הגילאים  26 - 20והפסיק לקבל משכורת מהצבא/שירות לאומי/מג"ב במשך  45יום לפחות או הציג תעודת שחרור או זוכה חשבונו במענק שחרור.

מועדון סטודנט
הקצאת אשראי יחיד
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח:
שירות און טיים עו"ש שקל ומט"ח
קניית/מכירת אגרות חוב הנסחרות בבורסה של תל אביב
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי השער הידוע מיידי וצהריים
משיכת מזומנים מחשבון מט"ח
כרטיס קמפוסכרט לסטודנטים )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס מסטרקארד
כרטיס דיירקט )חסום למצטרפים חדשים(
כרטיס גולד מסטרקארד
כרטיס מסטרקארד דיירקט

 100%הנחה  -ההטבה ניתנת במסגרת סטודנט בהסכם בלבד
 100%הנחה1
1
 100%הנחה
 50%הנחה
 50%הנחה
 0.30%שיעור עמלה
 0.40%שיעור עמלה
 100%הנחה
 50%הנחה בהפרשי שער
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
 100%הנחה ל 3 -שנים
2
2

התנאים להשתייכות למועדון סטודנט:
 גילאי  35 - 18בכפוף להצגת אישור לימודים במוסד להשכלה גבוהה או במוסד על תיכוני המוכר ע"י משרד החינוך או במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל,במערכת לימודים מלאה ובמסלול לימודים שאורך שנה אחת ומעלה.
 -תקופת החברות המקסימאלית במועדון סטודנט לא תעלה על  9שנים.

מועדון אקדמאים 21 - 38
 100%הנחה
 100%הנחה

פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר

3
3

תנאים כלליים:
 לקוחות קיימים :אקדמאים ממשיכי מועדון פועלים סטודנט. לקוחות חדשים :מציגי תעודת זכאות או תואר מהמוסדות המוכרים ע"י הבנק. הצטרפות למועדון עד שנה מסיום הלימודים. -תוקף המועדון הנו לשנתיים.

מועדון עולה חדש
פעולה ע"י פקיד
פעולה בערוץ ישיר
פנקס שיקים רגיל
קניית/מכירת מניות הנסחרות בבורסה של תל אביב
עמלת חליפין

1

 50%הנחה במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
 50%הנחה במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
 100%הנחה ל 3 -פנקסים בשנה
 50%הנחה ובתנאי ששיעור העמלה לא יפחת מ 0.25% -בקניות
שיבוצעו במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
 50%הנחה במשך שנה מתאריך העלייה ארצה
1

תנאים כלליים:
 -מותנה בהצגת תעודת עולה.

 .1ההנחה חלה גם על ההשלמה למינימום.
 .2בכפוף לעמלת המינימום בתעריפון הבנק.
 .3ההנחה איננה חלה גם על ההשלמה למינימום.
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ללקוח

עמוד14 :

מתוך16 :

בנק הפועלים בע"מ

נכון ליום:

01/11/2021

נספח הטבות לפעילות בערוצים ישירים ללקוח "יחיד/עסק קטן"
חשבון עובר ושב
שם השירות
הפקדת מזומן
משיכת מזומן במכשיר אוטומטי

פעולה ע"י פקיד

מחיר לערוצים ישירים
₪ 1.75
₪ 1.75

₪ 6.50

העברה או הפקדה לחשבון אחר

₪ 1.75

₪ 6.50

שאילתת מידע בכל נושא )החל בשאילתה
השביעית בחודש(
הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים -
עד  20שיקים(

₪ 1.75

₪ 5.30

₪ 1.75

₪ 6.50

 ₪ 8.75) ₪ 0.35לפנקס(

 ₪ 9) ₪ 0.36לפנקס(

פנקס שיקים רגיל )פ(
פנקס שיקים מיוחד
טיפול בשיק דחוי  -הפקדה
הוראה לביטול חיוב  -שיק
העברות ברשימה )לרבות משכורת(
העברה במערכת הזיכויים והעברות
בזמן אמת לבנק אחר )(RTGS

 10%הנחה ממחירון שיקים עסקיים בתעריפון
הבנק
₪ 10

כמפורט במחירון שיקים עסקיים בתעריפון
הבנק
₪ 12

 ₪ 15לשיק מקסימום ₪ 45
)לסדרת שיקים(
₪ 1.35
עד  1מיליון ₪ 4.80 - ₪
מ 1 -מיליון  ₪ומעלה ₪ 30 -

 ₪ 17.40מקסימום ₪ 52.20
)לסדרת שיקים(
₪ 17
עד  1מיליון ₪ 5.30 - ₪
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

ניירות ערך
שם השירות
קניה מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה
של ת"א )כולל קניה מכירה שלא בוצעה(:
מניות ואג"ח *
קניה מכירה )כולל הנפקה( של מלווה
קצר מועד )כולל קניה/מכירה שלא בוצעה( *
קניה מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף
קנייה מכירה של ני"ע הנסחרים בחו"ל
)כולל קניה מכירה שלא בוצעה(  - :מניות
הנסחרות למעט ארה"ב*
קנייה מכירה של ני"ע הנסחרים בחו"ל
)כולל קניה מכירה שלא בוצעה(  - :מניות
הנסחרות בארה"ב*
אופציות הנסחרות בבורסות חו"ל

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

מחיר לערוצים ישירים
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

$ 1.65
$ 2.75
 0.095%מינימום  $ 3.35מקסימום $ 1,350
 0.19%מינימום  $ 6.70מקסימום $ 2,700
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פעולה ע"י פקיד
עמלת חליפין בקניה/מכירה לפי
השער הידוע ,מיידי וצהריים

ההפרש בין שער המכירה של מזומנים לשער
המכירה של העברות  -הנחה של 50%

ללקוח

עמוד15 :

מתוך16 :

$ 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

בנק הפועלים בע"מ

נכון ליום:

01/11/2021

נספח הטבות לפעילות בערוצים ישירים ללקוח "יחיד/עסק קטן"  -המשך
מטבע חוץ
שם השירות
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ  -העברה חד
פעמית
עד $ 100
עד $ 200
מעל $ 200
העברת מטבע חוץ לבנק אחר בארץ
לחשבון אותו לקוח )פ(
העברת מטבע חוץ לבנק אחר בארץ
לחשבון לקוח אחר
עד $ 100
עד $ 200
מעל $ 200
העברת מטבע חוץ בארץ לחשבון
לקוח אחר )בבנק(

מחיר לערוצים ישירים
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -העברה חד פעמית
$ 2.80
$ 6.80
 0.152%מינימום  $ 24מקסימום $ 136
$8

פעולה ע"י פקיד
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -העברה חד פעמית
$ 3.50
$ 8.50
 0.19%מינימום  $ 30מקסימום $ 170
$ 10

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

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

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(

פעולה ע"י פקיד

מחיר לערוצים ישירים
₪ 3.25
₪ 20
₪ 15
₪5

₪ 3.50
₪ 40
₪ 30
₪ 11

איתור מסמכים )לבקשה( כרטיסי אמק"ס
הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח כרטיסי
אמק"ס

₪9
₪5

₪ 14
₪ 11

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

₪ 30
₪ 15

₪ 60
₪ 25

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
 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

סחר חוץ

* 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.
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