
עסק קטן     /תעריפון יחיד

:סטודנטים לתואר ראשון"חיילים משוחררים"שירות  לאומי/ חייליםנוערשירות
"אקדמיק"

סטודנטים  לתואר שני 
אקדמיק "ודוקטורנטים  

תארים מתקדמים 
"ודוקטורנטים

גמלאים

(1)(2)(3) (4)(5)(6)

כולל פעולות באמצעות , פעולות בסניף)פעולה על ידי פקיד  (א)
שירות זה כולל אחת הפעולות  (באמצעות מוקד', טלפון או פקס

: לרבות באמצעות מוקד, הנעשות באמצעות פקיד בנק, האלה
, הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת לקוח, משיכת מזומן, הפקדת מזומן

כולל משיכה בשיק )פדיון שיק , העברה או הפקדה לחשבון אחר
.פריטת מזומן, תשלום שובר, ( שיקים20לכל )הפקדת שיק , (עצמי

 הנחה50% פטורפטור   פטורפטור    פטור
(בכפוף למינימום)

זיכוי : שירות זה כולל אחת הפעולות האלה:פעולה בערוץ ישיר (ב)
חיוב בכרטיס אשראי למעט כרטיס , חשבון באמצעות מסלקה

, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי, הפקדת מזומן,לחיוב מיידי
שאילתת מידע בכל , תשלום שובר, העברה או הפקדה לחשבון אחר

משיכת שיק הפקדת שיק , (החל בשאילתה השביעית בחודש)נושא 
חיוב על פי הרשאה , לרבות באמצעות תיבת שירות ( שיקים20לכל )

לחיוב חשבון או הוראת קבע

 הנחה50%פטורפטור       פטור פטור   פטור
(בכפוף למינימום)

--פטורפטורפטורפטורפטורפנקס שיקים רגילפנקס שיקים2

פטורפטורפטורפטורפטורפטורהקצאת אשראי ליחיד (א)מסגרת אשראי3

קבלת מידע בתקשורת 4
לבקשת לקוח

S.M.Sחודשים ראשונים חינם 3פטורפטורפטור חבילה בסיסית 
 הנחה50%ואחריהם 

 חודשים ראשונים חינם 3
 הנחה50%ואחריהם 

--

מכירה ופדיון של , קניה5
ע הנסחרים בבורסה "ני

א"בת

,0.5%מניות לפי מניות ואגרות חוב- מכירה ופדיון, קניה
;0.4%ח לפי "אג

(בכפוף למינימום)

,0.5%מניות לפי 
;0.4%ח לפי "אג

(בכפוף למינימום)

,0.5%מניות לפי 
;0.4%ח לפי "אג

(בכפוף למינימום)

0.25%ח לפי "מניות ואג
בכפוף לעמלת מינימום )

( ₪ 22של 

0.25%ח לפי "מניות ואג
בכפוף לעמלת מינימום )

( ₪ 22של 

--

מכירה ופדיון של , קניה6
ניירות ערך בחוץ לארץ

ח בבורסות "מניות ואג------מניות ואגרות חוב- ל"ע בחו"מכירה של ני, קניה
בכפוף ) 0.35%ב לפי "ארה

לעמלת 
' הוצאות צד ג+(מינימום

בהתאם להוצאה 
.הממשית

ח בבורסות " מניות ואג
בכפוף ) 0.30%ב לפי "ארה

+ (לעמלת מינימום
בהתאם ' הוצאות צד ג

.להוצאה הממשית

--

 לנייר ערך לרבעון 0.1%הנסחרים בארץ-דמי ניהול פיקדון ניירות ערך
בכפוף למקסימום

 לנייר ערך לרבעון 0.1%
בכפוף למקסימום

 לנייר ערך לרבעון 0.1%
בכפוף למקסימום

 לנייר ערך לרבעון 0.1%
בכפוף למקסימום

 לנייר ערך לרבעון 0.06%
בכפוף למקסימום

--

 לנייר ערך 0.125%הנסחרים בחוץ לארץ- דמי ניהול פיקדון ניירות ערך
לרבעון בכפוף 

למקסימום

 לנייר ערך 0.125%
לרבעון בכפוף 

למקסימום

 לנייר ערך 0.125%
לרבעון בכפוף 

למקסימום

 לנייר ערך לרבעון 0.125%
בכפוף למקסימום

 לנייר ערך לרבעון 0.075%
בכפוף למקסימום

--

הטבות לקבוצות אוכלוסיה- ' נספח א
תחילת טבלה

פעולות בסיסיות1

דמי ניהול פיקדון ניירות 7
לרבות יחידות )ערך 

השתתפות בקרנות 
(נאמנות
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עסק קטן     /תעריפון יחיד

:סטודנטים לתואר ראשון"חיילים משוחררים"שירות  לאומי/ חייליםנוערשירות
"אקדמיק"

סטודנטים  לתואר שני 
אקדמיק "ודוקטורנטים  

תארים מתקדמים 
"ודוקטורנטים

גמלאים

(1)(2)(3) (4)(5)(6)

-- פטורפטור הנחה50% הנחה50% הנחה50%עמלת חליפין8

 הנחה50%------מכירת המחאות נוסעיםהמחאות נוסעים9
(בכפוף למינימום)

 הנחה50%
(בכפוף למינימום)

--

הפקדת מזומן לחשבון 10
מטבע חוץ או משיכת 

מזומן מחשבון מטבע חוץ

------ הנחה50% הנחה50% הנחה50%משיכת  מזומן לחשבון מטבע חוץ/ הפקדת 

בייסיק "פטור בכרטיס דמי כרטיס אשראי11
".18בינלאומי עד 

פטור בכפוף לשימוש (*)   פטור (*)פטור 
 ₪ 500חודשי בסך 

(*)בכרטיס 

פטור בכפוף לשימוש 
 ₪ 500חודשי בסך 

(*)בכרטיס 

--

 שנתי2.5%ד ליחידים"ערבות בנקאית לשכערבות בנקאית12
(ללא עמלת מינימום)

:הערות

.2goכרטיס אינפיניט וכרטיס  , fly card, Extra Home , Extra Familyכרטיס דיינרס  , High milesפטור מכרטיסי אשראי לא כולל מועדון דיינרס  (*)

(אשר חלקן בלבד מפורט גם בנספח זה)הינו בכפוף לכל ההערות המפורטות בתעריפון המלא על כל חלקיו ' כי המפורט בנספח א, יודגש: הערה כללית

:הגדרת מונחים

.תקופת זכאות להטבות  למשך שנה אחת מיום ההצטרפות לקבוצה–    (ישיבות הסדר ומתנדבים, ל"נח, ב"כולל חיילי מג )משרתי שירות לאומי 

גבול תחתון של הטבלה

:נוער. 1

. שנים22: גיל מקסימום בקבוצה.  ל" ועד מועד הגיוס לצה14מגיל - תקופת זכאות להטבות 

:שירות לאומי/חיילים. 2

.משך כל השירות- ש חובה"עם זקיפת מת:  תקופת  זכאות להטבות לחיילים

.  למשך שנתיים מיום ההצטרפות- תקופת זכאות להטבות בקבוצה

.ניתן להצטרף לקבוצה לשנה נוספת עם הצגת אישור על המשך השירות

:חיילים משוחררים. 3

.ש חובה בחשבון חיילים"בהצגת תעודת השחרור הצבאית או אוטומטית אם חלפו חודשיים בהם לא נזקפה משכורת מת

.למשך שנה אחת מיום ההצטרפות לקבוצה– תקופת זכאות 

":אקדמיק- "סטודנטים לתואר ראשון. 4

. שנים32- גיל מקסימאלי להצטרפות לקבוצה.  מכללה מוכרת לתואר/או שובר לתשלום שכר לימוד מאוניברסיטה/המציגים תעודת סטודנט בתוקף ו,  שנים3סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או לימודי תעודה של לפחות 

.וההטבות ניתנות בחשבונות פרטיים בלבד, 14.10.18למצטרפים לקבוצה החל מ - הזכאות להטבות בקבוצה 

. שנים מיום ההצטרפות3למשך -  תקופת זכאות להטבות בקבוצה

"אקדמיק תארים מתקדמים ודוקטורנטים- "סטודנטים לתואר שני ודוקטורנטים. 5

. שנים36- גיל מקסימאלי להצטרפות לקבוצה. מכללה מוכרת לתואר/או שובר לתשלום שכר לימוד מאוניברסיטה/המציגים תעודת סטודנט בתוקף ו, סטודנטים הלומדים לתואר שני או דוקטורט

.וההטבות ניתנות בחשבונות פרטיים בלבד, 14.10.18למצטרפים לקבוצה החל מ -  הזכאות להטבות בקבוצה 

:גמלאים . 6

, ההצטרפות לתנאי גימלאים בכפוף לקבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי בבנק:   זכאות
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עסק קטן     /תעריפון יחיד

פנקס שיקים2

מסגרת אשראי3

קבלת מידע בתקשורת 4
לבקשת לקוח

מכירה ופדיון של , קניה5
ע הנסחרים בבורסה "ני

א"בת

מכירה ופדיון של , קניה6
ניירות ערך בחוץ לארץ

עמלת חליפין8

המחאות נוסעים9

הפקדת מזומן לחשבון 10
מטבע חוץ או משיכת 

מזומן מחשבון מטבע חוץ

דמי כרטיס אשראי11

ערבות בנקאית12

:הערות

.2goכרטיס אינפיניט וכרטיס  , fly card, Extra Home , Extra Familyכרטיס דיינרס  , High milesפטור מכרטיסי אשראי לא כולל מועדון דיינרס  (*)

(אשר חלקן בלבד מפורט גם בנספח זה)הינו בכפוף לכל ההערות המפורטות בתעריפון המלא על כל חלקיו ' כי המפורט בנספח א, יודגש: הערה כללית

:הגדרת מונחים

14.10.18-  לפני ה פירוט הטבות לסטודנטים ששויכו לקבוצות סטודנטים
תחילת טבלה

:סטודנטים לתואר ראשוןשירות
"3אקדמיק "

:סטודנטים לתואר ראשון
"אקדמיק  משפחה"

שירות זה כולל אחת  (באמצעות מוקד', כולל פעולות באמצעות טלפון או פקס, פעולות בסניף)פעולה על ידי פקיד  (א)פעולות בסיסיות1
הפקה ומשלוח , משיכת מזומן, הפקדת מזומן: לרבות באמצעות מוקד, הנעשות באמצעות פקיד בנק, הפעולות האלה

 20לכל )הפקדת שיק , (כולל משיכה בשיק עצמי)פדיון שיק , העברה או הפקדה לחשבון אחר, תדפיס לבקשת לקוח
.פריטת מזומן, תשלום שובר, (שיקים

פטורפטור

חיוב בכרטיס אשראי , זיכוי חשבון באמצעות מסלקה: שירות זה כולל אחת הפעולות האלה:פעולה בערוץ ישיר (ב)
תשלום , העברה או הפקדה לחשבון אחר, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי, הפקדת מזומן,למעט כרטיס לחיוב מיידי

לרבות  ( שיקים20לכל )משיכת שיק הפקדת שיק , (החל בשאילתה השביעית בחודש)שאילתת מידע בכל נושא , שובר
חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע, באמצעות תיבת שירות

פטורפטורהקצאת אשראי ליחיד (א)

(7)(8)

פטורפטור

פטורפטורפנקס שיקים רגיל

S.M.Sפטורפטור חבילה בסיסית

בכפוף לעמלת מינימום ) 0.25%ח לפי "מניות ואגמניות ואגרות חוב- מכירה ופדיון, קניה
( 22₪של 

בכפוף לעמלת ) 0.25%ח לפי "מניות ואג
( 22₪מינימום של 

בכפוף ) 0.35%ב לפי "ח בבורסות ארה"מניות ואגמניות ואגרות חוב- ל"ע בחו"מכירה של ני, קניה
בהתאם להוצאה ' הוצאות צד ג+(לעמלת מינימום

.הממשית

 0.35%ב לפי "ח בבורסות ארה"מניות ואג
' הוצאות צד ג+(בכפוף לעמלת מינימום)

.בהתאם להוצאה הממשית

דמי ניהול פיקדון ניירות 7
לרבות יחידות )ערך 

השתתפות בקרנות 

 לנייר ערך לרבעון בכפוף למקסימום0.1% לנייר ערך לרבעון בכפוף למקסימום0.1%הנסחרים בארץ-דמי ניהול פיקדון ניירות ערך

 לנייר ערך לרבעון בכפוף למקסימום0.125% לנייר ערך לרבעון בכפוף למקסימום0.125%הנסחרים בחוץ לארץ- דמי ניהול פיקדון ניירות ערך

     פטור     פטור

 הנחה בכפוף למינימום50% הנחה בכפוף למינימום50%מכירת המחאות נוסעים

. שנים32- גיל מקסימאלי להצטרפות לקבוצה.  מכללה מוכרת לתואר/או שובר לתשלום שכר לימוד מאוניברסיטה/המציגים תעודת סטודנט בתוקף ו,  שנים3סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או לימודי תעודה של לפחות 

----משיכת  מזומן לחשבון מטבע חוץ/ הפקדת 

(*)פטור (*)פטור 

 שנתי2.5%ד ליחידים"ערבות בנקאית לשכ
(ללא עמלת מינימום)

 שנתי2.5%
(ללא עמלת מינימום) גבול תחתון של הטבלה

"3אקדמיק - "סטודנטים לתואר ראשון. 7

.וההטבות ניתנות בחשבונות פרטיים בלבד,  כולל13.10.18 עד 1.1.16למצטרפים לקבוצה החל מ -  הזכאות להטבות בקבוצה

. שנים מיום ההצטרפות3למשך : תקופת זכאות להטבות בקבוצה

"אקדמיק משפחה- "סטודנטים לתואר ראשון. 8

. שנים32- גיל מקסימאלי להצטרפות לקבוצה.  מכללה מוכרת לתואר/או שובר לתשלום שכר לימוד מאוניברסיטה/המציגים תעודת סטודנט בתוקף ו,  שנים3סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או לימודי תעודה של לפחות 

.וההטבות ניתנות בחשבונות פרטיים בלבד,  כולל13.10.18 עד 1.1.16- למצטרפים לקבוצה החל מ-  הזכאות להטבות בקבוצה

. שנים מיום ההצטרפות4למשך : תקופת זכאות להטבות בקבוצה

28/07/2022 3 מתוך 3עמוד 


