
עסק קטן     /תעריפון יחיד

מחירשירות

ב"בנספח המצעל פי סוג הכרטיסדמי כרטיס1

.לכרטיס ₪ 27(לגבי כרטיסים נטענים בלבד)דמי טעינה2
 - TO GOעבור כרטיס 

.לטעינה  ₪ 3
ח" ש2.70בערוץ ישיר 

לפעולה בתוספת הוצאות ₪ 15טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה (א)

לבקשה ₪ 30פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות (ב)

 30₪הנפקה רגילה הנפקת כרטיס חליפי (ג)

 40₪הנפקה מיידית 

 מסכום  העסקה2.8%**ח"עמלת עסקאות במט (א) 

3.50%**משיכה במזומן בחוץ לארץ (ב)*

 16₪משיכת מזומן בחוץ לארץ בחשבון המתנהל באותו מטבע (ג)*

 6$רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי (ה)

 15₪הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח (א)

 10₪איתור מסמכים (ב)

.אשר עשויים להיות כרוכים במתן שירות של כרטיסי חיוב ראו התעריפון המלא, שירותים נוספיםשירותים נוספים6

תחילת טבלה

גבול תחתון של הטבלה

כאל (1)- תעריפון מצומצם כרטיסי חיוב 

. וגם עבור משיכה בדלפקATMהעמלה תיגבה עבור משיכה במכשיר *  

.בהעדר שער יציג תחושב העמלה לפי סכום החיוב במטבע ההמרה של הסולק הבינלאומי: העמלה תחושב לפי השער היציג של סכום ההמרה במטבע המקורי שלפיו בוצעה העסקה**  

".הטבות בערוצים ישירים- "' נספח ה, "דמי כרטיס לפי סוג הכרטיס- "' נספח ד, "הטבות לקבוצות אוכלוסיה- "' נספח א: נספחים לתעריפון שיימסרו ללקוח

שרותים מיוחדים3

שירותים בחוץ לארץ או במטבע חוץ4

מידע5

.למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי השער היציג במועד קליטת העסקה$ -ח או מ"ההמרה מש.העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל החשבון

 14/04/2021 2 מתוך 1עמוד 



עסק קטן     /תעריפון יחיד

הערותמחירשירות

.maxשל  (2)' בנספח דעל פי סוג הכרטיסדמי כרטיס1

לפעולה בתוספת הוצאות ₪ 15טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה (א)

לבקשה ₪ 40פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות (ב)

 30₪הנפקה רגילה 

.maxאיסוף הכרטיס ב 50₪הנפקה מיידית 

העמלה תיגבה עבור משיכות מזומן ממכשיר 3%ח"משיכת מזומן במט/ עסקאות   (א) 
.עם כרטיס וללא כרטיס, דלפק/אוטומטי

מחשבון המנוהל באותו , משיכת מזומן בחוץ לארץ במטבע חוץ (ב)
מטבע

העמלה תיגבה עבור משיכות מזומן ממכשיר  19₪
.עם כרטיס וללא כרטיס, דלפק/אוטומטי

חיוב עמלה זו יבוצע בכל מקרה בו תבוצע משיכת מזומן 
.ל והמטבע זהה למטבע חשבון הבנק"במטבע חוץ בחו

העמלה תחוייב לפי השער היציג הידוע בעת עיבוד  6$רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי (ג)
.maxהעסקה במערכות 

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב  (א)
לבקשת לקוח

פטור מעמלה בביצוע באתר האינטרנט או במענה הקולי 11₪

העמלה ,במקרה של הזמנת שובר עקב הכחשת עסקה 15₪איתור מסמכים (ב)
 מצאה שההכחשה לא maxתיגבה רק במקרים בהם 

.הייתה מוצדקת
אשר עשויים להיות כרוכים במתן שירות של , שירותים נוספיםשירותים נוספים5

.כרטיסי חיוב ראו התעריפון המלא

max -  (2)תעריפון מצומצם כרטיסי חיוב 

תחילת טבלה

הנפקת כרטיס חליפי (ג)

שירותים בחוץ 3
לארץ או במטבע 

חוץ

גבול צד שמאל של הטבלה

סוף מידע

גבול תחתון של הטבלה

מידע 4

שרותים מיוחדים2
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