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עסקאות עתידיות8.1

בעלי הסדר ,  על לקוחותלא חלהעמלת מקסימום ומינימום מראש 1000$ 0.15%50$ח"מט-ח"פורוורד מט8.1.1
להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

-בביצוע הפעולה באינטרנט ובסלולר יגבה מחיר מופחת בשיעור
.750$ מקסימום 37.5$ בכפוף למינימום של 0.11%

בעלי הסדר ,  על לקוחותלא חלהעמלת מקסימום ומינימום מראש 1000$ 0.15%50$שקל-ח"פורוורד צמוד מט8.1.2
להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

-בביצוע הפעולה באינטרנט ובסלולר יגבה מחיר מופחת בשיעור
.750$ מקסימום 37.5$ בכפוף למינימום של 0.11%

בעלי הסדר ,  על לקוחותלא חלהעמלת מקסימום ומינימום מראש 1000$ 0.15%50$שקל-ח"פורוורד מט8.1.3
להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

-בביצוע הפעולה באינטרנט ובסלולר יגבה מחיר מופחת בשיעור
.750$ מקסימום 37.5$ בכפוף למינימום של 0.11%

בעלי הסדר ,  על לקוחותלא חלהעמלת מקסימום ומינימום מראש 1000$ 0.15%50$ח"מט-ח"פורוורד צמוד מט8.1.4
להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

-בביצוע הפעולה באינטרנט ובסלולר יגבה מחיר מופחת בשיעור
.750$ מקסימום 37.5$ בכפוף למינימום של 0.11%

עסקאות אופציה8.2
בעלי הסדר ,  על לקוחותלא חלהעמלת מקסימום ומינימום מראש 1000$ 0.15%100$ח"מט-ח"אופציה מט8.2.1

להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

בעלי הסדר ,  על לקוחותלא חלהעמלת מקסימום ומינימום מראש 0.15%100$ 1000$(1)(DELIVERY- צמודה ו)שקל -ח"אופציה מט8.2.2
להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

                      עסקאות ספוט8.3

בעלי הסדר , עמלת מקסימום ומינימום לא חלה על לקוחותמראש $ 1075 0.19%6.8$שקל-ח"עסקת ספוט מט8.3.1
להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

בביצוע הפעולה באינטרנט ובסלולר יגבה מחיר מופחת בשיעור 
.800$ מקסימום 5.1$ בכפוף למינימום של 0.14%- 

תחילת טבלה

*'אופציות וכו, עסקאות עתידיות  - 8חלק 
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*'אופציות וכו, עסקאות עתידיות  - 8חלק 

בעלי הסדר , עמלת מקסימום ומינימום לא חלה על לקוחותמראש 2150$ 0.38%13.6$ח"מט-ח"עסקת ספוט מט8.3.2
להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

בביצוע הפעולה באינטרנט ובסלולר יגבה מחיר מופחת בשיעור 
.1,610$ מקסימום 10.2$ בכפוף למינימום של 0.28%- 

עסקאות סוואפ8.4

בעלי הסדר , עמלת מקסימום ומינימום לא חלה על לקוחותמראש 2150$ 0.38%13.6$שקל- ח"עסקת סוואפ מט8.4.1
להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

בעלי הסדר , עמלת מקסימום ומינימום לא חלה על לקוחותמראש 2150$ 0.38%13.6$ח"מט-ח"עסקת סוואפ מט8.4.2
להתקשרות עם חדר עסקות, מיוחד

עסקאות מדד8.5

שקל-התקשרות חוזה מדד8.5.1

ח"מט-התקשרות חוזה מדד8.5.2

שקל-התקשרות אופציה מדד8.5.3

ח"מט-התקשרות אופציה מדד8.5.4

מיידי 1.09%45$כסף ומתכות שונות, משיכה של זהב /העברה/מכירה/קנייה8.6

הוצאות לעסקה $ 100לפעולה בחוזה $ 30 ל"חוזים עתידיים בחו8.7
ל"סוכן חו

מימוש/ מכירה / קניה –בגין כל פעולה בנפרד 

. לא נגבית עמלה– במסגרת מבצע  (1)

ח ותיגבה במטבע שונה אזי היא תחושב לפי השער היציג של המטבע הרלוונטי"ככל שהעמלה נקובה בש* 

גבול תחתון של הטבלה
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