
עסק קטן     /תעריפון יחיד

מספר
הסעיף

גובה העמלה שירות
שיעור/סכום 

גובה העמלה
מינימום

גובה העמלה 
מקסימום

הערותהוצאות נוספות מועד גביה 

 $ 1,075לפעולה $  6.8 מסכום העסקה0.19%ח"מט-י"עמלת חליפין מט(*) 5.1.1
לפעולה

בעת - מיידי 
ביצוע הפעולה

.פטור- פנסיה לנפגעי הנאצים/המרה מחשבון רנטה
 $ 6 מסכום העסקה מינימום 0.17%בערוץ ישיר 

.לפעולה $ 1,055מקסימום , לפעולה
פטור -ח מכספומט במכשירי דיסקונט"במשיכת מט

.מרכנתיל/מעמלת חליפין ללקוחות דיסקונט

 $ 13.6 מסכום העסקה0.38%ח"מט-ח"עמלת חליפין מט(*) 5.1.2
לפעולה

2,150 $ 
לפעולה

בעת - מיידי 
ביצוע הפעולה

 
 $ 8- ' מינ, מסכום העסקה0.24%-  בערוץ הישיר 

.לפעולה $ 2,110- 'מקס, לפעולה

הפרשי השער בין שער קניה הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ(*) 5.2.1
העברות/בנקנוטים

בעת - מיידי 
ביצוע הפעולה

הפרש שער בין שער מכירה משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ(*) 5.2.2
העברות/בנקנוטים

בעת - מיידי 
ביצוע הפעולה

ח ממכשיר אוטומטי של  קבוצת "במשיכת מט
.30%הנחה של – דיסקונט 

פנסיה לנפגעי /ח מחשבון רנטה"משיכת מזומן במט
.פטור– הנאצים 

החלפת מזומן(*) 5.3.1
ישנים או פגומים, החלפת שטרות בלא שערים: שירות זה כולל

מסכום  $ 10 מסכום העסקה0.50%
העסקה

בעת - מיידי 
ביצוע הפעולה

 $ 35 מסכום העסקה1%גביית שיקים במטבע חוץ(*) 5.4.1
 לפעולה

בעת - מיידי לפעולה $ 145
ביצוע הפעולה

הוצאות   
קורספונדנט

מכתבי משיכה / לרבות שיקים חריגים לגובינא 
 35$ח "במט

בעת - מיידי  לשיק4.5$+  לעסקה 1%המחאת נוסעים/הפקדת שיק5.5.1
ביצוע הפעולה

הוצאות 
קורספונדנט

 5$+  מסכום העסקה 1.3%המחאת נוסעים/פדיון שיק5.5.2
לשיק

בעת - מיידי 
ביצוע הפעולה

 $ 1,500לפעולה $  4.5 מסכום העסקה1.5%מכירת המחאות נוסעים5.6.1
לפעולה

בעת - מיידי 
ביצוע הפעולה

הוצאות 
קורספונדנט

בעת - מיידי לשיק $    125לפעולה $   25 מסכום העסקה0.5%שיק בנקאי5.7.1
ביצוע הפעולה

על ידי בנק - טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגביה (*) 5.8.1
בחוץ לארץ

בעת - מיידי לפעולה $ 300לפעולה $  7.5 מסכום העסקה0.3%
ביצוע הפעולה

על ידי בנק אחר - טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגביה (*) 5.8.2
בארץ

בעת - מיידי לפעולה $ 250לפעולה $ 7.5   מסכום העסקה0.25%
ביצוע הפעולה

על ידי סניף - טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגביה  5.8.3
הבנק בארץ

בעת - מיידי לפעולה $ 7.5
ביצוע הפעולה

(***)(**)מטבע חוץ  - 5חלק 

תחילת טבלה

24/06/2021
2 מתוך 1עמוד 
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 $ 26.5 מסכום העסקה0.35%(**)פעמית -חד- העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ (*) 5.9.1
לפעולה

בעת - מיידי לפעולה $ 250
ביצוע הפעולה

הוצאות בנק 
מוטב 

וקורספונדנט

 $ 22- 'מינ, מסכום העסקה0.22%-  בערוץ הישיר 
.לפעולה $ 245-'מקס, לפעולה

 העברת רנטות או פנסיות לנפגעי נאצים פטורה 
.מעמלה

בעת - מיידי לפעולה $ 24לפעולה $ 3 מסכום העסקה0.25%קבועה– העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ (*) 5.9.2
ביצוע הפעולה

הוצאות בנק 
מוטב 

וקורספונדנט

 
פנסיה משכורת: כגון

לחשבון או מחשבון אותו - העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ  5.10.1
(בפיקוח)לקוח 

בעת - מיידי לפעולה $ 9.5
ביצוע הפעולה

הוצאות בנק 
מוטב 

וקורספונדנט

לרבות חשבון שהלקוח – " חשבון אותו לקוח "(1)
.מנהל יחד עם בן או בת זוגו

העברת מטבע חוץ לחשבון אותו לקוח בעת סגירת  (2)
. 10₪חשבון לא תעלה על 

לפעולה $ 8 בערוץ ישיר 

בעת - מיידי לפעולה $ 125לפעולה $ 9.5 מסכום העסקה0.25%העברה אחרת- העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ (*) 5.10.2
ביצוע הפעולה

הוצאות בנק 
מוטב 

וקורספונדנט

 $ 9 מסכום העסקה מינימום 0.18%בערוץ ישיר 
לפעולה $ 123לפעולה מקסימום 

בעת - מיידי טבלת ימי ערך- ' ראה נספח גימי ערך5.11.1
ביצוע הפעולה

.ייחשבו כפעולה על ידי פקיד, טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגביה,  העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ

גבול תחתון של הטבלה

.לרבות על המינימום, הנחה 50%- 100$עד .פטור- 10$ח שסכומן עד "בעסקאות מט      (*)

.1ייגבו על פי האמור בחלק , 1אך כלולים בחלק , עמלות בעד שירותים שאינם כלולים בחלק זה     (**)

,העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ, פדיון שיק, הפקדת שיק, משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ, הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ - 1לעניין חישוב העמלה המינימלית כאמור בחלק 

(IMEXלמעט במערכת )ח נגבית בשקלים לפי השער היציג "עמלה הנקובה במט   (***)

.לזיכוי $ 5.50בגין זיכויים המתקבלים מבנקים מקומיים בפקודת חברות כרטיסי  אשראי יש לגבות   (****)

24/06/2021
2 מתוך 2עמוד 


