
תעריפון עסק גדול סחר חוץ יצוא - 7חלק 

מספר

מכסימוםמינימוםשיעור/סכוםהסעיף

אשראי דוקומנטרי7.5

/ קורספונדנטבפתיחה 230.00$ 0.15%60.00$הודעה על פתיחת אשראי דוקומנטרי7.5.1
סוויפט/דואר

/ קורספונדנטבפתיחה60.00$הארכה/דמי טיפול בתיקון7.5.2
סוויפט/דואר

/ קורספונדנטבניצול 0.60%110.00$ניצול אשראי דוקומנטרי7.5.3
סוויפט/דואר

/ קורספונדנטבניצוללניצול $ 25.00ניצול שני ואילך7.5.4
סוויפט/דואר

7.5.3- בנוסף  ל

/ קורספונדנטבניצול 50.00$ או חלק ממנו0.15%טיפול בתשלום דחוי7.5.5
סוויפט/דואר

7.5.3- בנוסף  ל

/ קורספונדנטבפתיחה 0.75%120.00$עמלת העברה ממוטב מקורי למוטב אחר7.5.6
סוויפט/דואר

/ קורספונדנטמיידי 0.20%60.00$'אישור המחאת זכויות לצד ג7.5.7
סוויפט/דואר

: קיום אשראי דוקומנטרי
בפתיחה 70.00$ לרבעון0.15%(*)לרבעון אחד- 

/ קורספונדנט
סוויפט/דואר

/ קורספונדנטבפתיחה 70.00$ לרבעון0.20%לכל רבעון נוסף- 
סוויפט/דואר

 לרבעון או חלק 0.375%או תשלום דחוי באחריות הבנק. ד.קיבול במסגרת א7.5.9
ממנו

/ קורספונדנטבניצול 70.00$
סוויפט/דואר

תלוי בנסיבות. עמלה גבוהה יותר עלולה להגבות

/ קורספונדנטבניצול 0.15%40.00$תשלום אשראי דוקומנטרי7.5.10
סוויפט/דואר

בניצול UNDER RESERVE30.00$טיפול מיוחד בגין זיכוי  7.5.11
בניצול 40.00$טיפול מיוחד בדוקומנטים לא תקינים7.5.12
/ קורספונדנטבסגירה 45.00$אי ניצול אשראי דוקומנטרי7.5.13

סוויפט/דואר
מיידי 60.00$דמי טיפול בניכיון7.5.14
דוקומנטים לגוביינא7.6

/ קורספונדנטבתקבול 0.25%60.00$( חודשים6לתקופה של )פתיחת תיק דוקומנטים לגוביינא 7.6.1
סוויפט/דואר

7.7.1בעת התשלום תיגבה עמלה נוספת לפי סעיף 

/ קורספונדנט 0.10%40.00$כל תשלום דחוי7.6.2
סוויפט/דואר

7.6.1- בנוסף ל

/ קורספונדנטלתיקון $ 40.00תיקון בדוקומנט7.6.3
סוויפט/דואר

חשבון פתוח7.7

/ קורספונדנטמיידי 0.20%25.00$תקבול חשבון פתוח7.7.1
סוויפט/דואר

.(חלק מרבעון נחשב לרבעון שלם )העמלה הינה בחישוב רבעוני (*)

שירות
גובה העמלה

מועד הגביה
הוצאות  
נוספות

הערות

תלוי בנסיבות.עמלה גבוהה יותר עלולה להגבות7.5.8
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תעריפון עסק גדול סחר חוץ יצוא - 7חלק 

מספר

מכסימוםמינימוםשיעור/סכוםהסעיף
שירות

גובה העמלה
מועד הגביה

הוצאות  
נוספות

הערות

/ קורספונדנטמיידי5כפי פרק יצוא- שירותים והעברות 7.7.2
סוויפט/דואר

עמלות כלליות לכל סוגי היצוא7.8

 50.00$ לרבעון0.10%טיפול בגבייה הנמשכת זמן רב7.8.1
 1,500.00$ 0.50%250.00$.כולל טיפול במימונים, טיפול בעיסקות יצוא לזמן בינוני וארוך7.8.2

7.7.1, 7.6.1,7.5.3, 7.5.1: בנוסף לסעיפיםסוויפט/ דוארמיידי 1%50.00$טיפול מיוחד בתיק יצוא7.8.3

/ דוקומנטים לגוביינא /בירורים בעסקות אשראי דוקומנטרי 7.8.4
חשבון פתוח

 30.00$ 

 12.00$ עמלת בלדרות7.8.5

לכל הודעה $ 12.00 דמי סוויפט7.8.6

לכל הודעה $ 3.00 הוצאות תקשורת ודואר7.8.7

 5.00$מכתב הקשורים לעסקת סחר חוץ/תשלום המחאה7.8.8
מיידילדקה $ 4.00שיחות טלפון הקשורות לעסקות סחר חוץ7.8.9
סוויפט/ דוארמיידי 250$ 0.35%26.5$העברת עמלת סוכן7.8.10

סוויפט/ דוארמיידי 16$ .ח"ביטול שיק במט/החזרת תשלום7.8.11

.5.1.1כפי סעיף , בכל מקרה של רכישת מטבע נגבית עמלת חליפין:  הערה
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