
עסק קטן     /תעריפון יחיד

מספר

מכסימוםמינימוםשיעור/סכוםהסעיף

אשראים דוקומנטריים7.1

:פתיחת אשראי דוקומנטרי

עמלתמיידי 1.50%150.00$חודשים- 3-ל

קורספונדנטמיידי 0.30%85.00$לכל חודש נוסף- 

עמלת

קורספונדנט

מיידי20.00 $הודעה מוקדמת7.1.3
מיידילניצול 60.00 $ניצול שני ואילך7.1.4
7.1.6בנוסף לעמלה בסעיף מיידי 1.50%65.00$הגדלת סכום7.1.5

7.1.1כאמור בסעיף -  חודשים 3מעל מיידילתיקון $ 50.00כולל הארכת תוקף, תיקון בתנאי האשראי7.1.6

מיידי 600.00$ 0.15%60.00$דמי טיפול בהוספת קיום לאשראי דוקומנטרי7.1.7
מיידי 600.00$ 0.10%150.00$תכנון עסקה שלא יצאה לפועל/הכנת טיוטא7.1.8
 (Reimbursing Bank)טיפול בסגירת יתרות בבנק הנמשך 7.1.9

באשראי דוקומנטרי ללא ניצול או בניצול חלקי

מיידי 30.00 $

מיידי50.00 $'טיפול באשראי דוקומנטרי עבור צד ג7.1.10

ד במקרים שבהם לא .טיפול במסמכים לא מתאימים לתנאי הא7.1.12
ל"ניתן לגבות מחו

מיידי50.00 $

דוקומנטים לגוביינא7.2

(*)( חודשים6לתקופה של )פתיחת תיק גוביינא 7.2.1
מיידי 0.80%60$

.7.2.1בנוסף לעמלה בסעיף מיידי 0.125%60$אשראי ספקים ללא ערבות הבנק7.2.2

7.2.1ובנוסף לעמלה בסעיף , בסיס חישוב יומי-עלמיידי 120$לשנה 5%אשראי ספקים בערבות הבנק7.2.3

(5.4.1סעיף )5כפי פרק תשלום שיק המוצג לגבייה7.2.4^
מיידילתיקון $ 36.00תיקון בדוקומנטים לגוביינא7.2.5
דואר36.00 $מהפרעון השני ואילך- פרעון אשראי ספקים 7.2.6
חשבון פתוח7.3

מיידי 0.40%30$תשלום חשבון פתוח7.3.1
העמלה )פי בקשת הלקוח -תיקון בתשלום לאחר ביצועו על7.3.2

מיידי25.00 $(תחול על יוזם התיקון
מיידי5כפי פרק יבוא- שירותים והעברות 7.3.3

.5  בכל מקרה של רכישת מטבע נגבית עמלת חליפין כמפורט בפרק :הערה

.או מכתב לסוכן האוניה/ידי הלקוח והמצריכים הסבת שטר מטען ו-לרבות דוקומנטים המוצגים על(*) 

.7.1.1ובנוסף למצויין בסעיף , בסיס חישוב יומי-על מיידי 120.00$לשנה 5%אשראי ספקים בערבות הבנק7.1.11

7.1.1

בסיס חישוב יומי-עלמיידי 150$לשנה STAND BY"5%“פתיחת תיק אשראי דוקומנטרי מסוג  7.1.2

יבוא- סחר חוץ  - 7חלק 

שירות
גובה העמלה

מועד הגביה
הוצאות  
נוספות

הערות
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יבוא- סחר חוץ  - 7חלק 

שירות
גובה העמלה

מועד הגביה
הוצאות  
נוספות

הערות

עמלות כלליות לכל סוגי היבוא7.4

או  (בהעדר שטר מטען מקורי)הוצאת מכתב לחברת האוניות 7.4.1
הסבת שטר מטען לפני ניצול

מיידי 0.20%55.00$

מיידי 0.20%55.00$הסבת שטר מטען לפני הגעת הדוקומנטים7.4.2
למחסני הלקוחות / טיפול בסחורות הנשלחות למחסני הערובה 7.4.3

לפקודת הבנק
מיידי 80.00$לרבעון 0.25%

מיידי 40.00 $מכתב שחרור ממחסן ערובה7.4.4
 בנוסף לעמלה 1%טיפול מיוחד בתיק יבוא7.4.5

-  ו7.2.1, 7.1.1: בסעיפים
7.3.1

העמלה נגבית במקרים מיוחדים בלבד בהם הטיפול 
.רב מהרגיל

, דוקומנטים לגוביינא, בירורים בעסקאות אשראי דוקומנטרי7.4.6
חשבון פתוח

מיידי30.00 $ 

מיידי5כפי פרק עמלת חליפין7.4.9
מיידי5.00 $ ל"פקס ממוחשב לספק בחו7.4.10
מיידי5.00 $ מכתב הקשורים לעסקת סחר חוץ/משלוח המחאה7.4.11
לדקה  4.00 $שיחות טלפון הקשורות לעסקת סחר חוץ7.4.12
מיידי3כפי פרק דמי טיפול בהלוואות7.4.13
מיידי5.3.6כפי סעיף ח"ביטול שיק במט/החזרת תשלום7.4.14
מיידי 8₪ניכוי מס ערך מוסף או מס הכנסה7.4.15
מיידי5.9.1כפי סעיף העברת עמלת סוכן7.4.16

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