הודעה לציבור הלקוחות

09.03.2021

הננו להודיעכם כי החל מתאריך יט ניסן ,תשפ"א( 1.4.2021 ,אלא אם כן צוין אחרת) ,יחולו שינויים בתעריפונים ,כדלקמן:
תעריפון ליחידים ועסקים קטנים
 .1עמלת חליפין – סעיף  :5.1בתוקף החל מתאריך " 21/3/2021עסקות המרה/רכישת מט"ח עד לגובה (שווה ערך)  - $10פטורות מעמלה" (במקום .)$3.0
 .2ערבות בנקאית המובטחת בפיקדון כספי ספציפי (למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר) – ערבות מעל  - ₪ 100,000סעיף 3.5.3.2
הופחתה עמלת המינימום ל.₪ 300.0 -
שיעור העמלה המעודכן הינו –  3.0%לשנה ,מינימום ( ₪ 300.0במקום .)₪ 380.0
 .3קנייה ,מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה) – סעיף 4.4.1
נוספה הערה "בגין רכישה/מכירה של  ETFבאמצעות הוראות קבע תיגבה העמלה בכפוף לעמלת מינימום מופחתת בסך ( $4.5במקום .")$40.0
 .4המרת ניירות ערך דואליים – סעיף 4.7.2
סכום העמלה הופחת ל( $30.0 -במקום .)$50.0
 .5הקצאת אשראי – עסק קטן – סעיף 3.1.2
 .5.1שיעור העמלה למשיכת יתר במט"י שונה לערך רבעוני –  0.525%לרבעון מגובה המסגרת (במקום  2.1%לשנה).
 .5.2שיעור העמלה למשיכת יתר במט"ח שונה לערך רבעוני –  0.375%לרבעון מגובה המסגרת" (במקום  1.5%לשנה).
 .6הקצאת אשראי במט"ח לחשבונות יהלומים – סעיף 10.14
שיעור העמלה שונה לערך רבעוני –  0.125%לרבעון מגובה המסגרת (במקום  0.5%לשנה).
 .7פעולה ע"י פקיד – סעיף 1.2.1
בהתאם להנחיות בנק ישראל ,בתאריך  13.4.2021תסתיים ההטבה שניתנה עבור "פעולה ע"י פקיד" שתבוצע באמצעות המוקד הטלפוני .עם זאת ,ההטבה תוארך עד ,20.7.2021
מועד בו תחזור להיגבות עמלת פעולה ע"י פקיד בסך  ₪ 6.3במקום עמלת "פעולה בערוץ ישיר" בסך .₪ 1.8
 .8מכתב התראה של עו"ד – סעיף 2.2.1
בהתאם להנחיות בנק ישראל ,בתאריך  13.4.2021תסתיים ההטבה שניתנה עבור הוצאת מכתב התראה של עו"ד ,לפיה נגבתה עמלה בסך  ₪ 50למכתב .החל מתאריך
 14.4.21תיגבה עמלה בסך .₪ 147.0
 .9גישה ישירה למחשב הבנק (תבל ,דנאל ,מס"ב) – סעיף – 2.10
עודכן תיאור העמלה ל" -גישה ישירה למחשב הבנק".
 .10דמי כרטיס חיוב מיידי
בהתאם להנחיות בנק ישראל ,בחודש מרץ  2021תסתיים ההטבה שניתנה לכרטיסי דיירקט .החל מהחיוב עבור חודש אפריל  2021והלאה תיגבה עמלה בסך  ₪ 8.5לחודש.
 .11חלק  – 11הוצאות צד שלישי
 .11.1הערכת נכס ע"י שמאי מוסמך שימנה הבנק – תשלום ע"י הלווה ישירות לשמאי  -בהלוואות מכספי תקציב (לזכאי משרד השיכון):
 11.1.1דירה בבית קומות – סעיף 11.2.1.1
עודכן התשלום לשמאי ל( ₪ 280.34 -לא כולל הוצאות נסיעה)  +מע"מ ,מקסימום – ( ₪ 351.28כולל נסיעות)  +מע"מ.
 .11.1.2שמאי בודק בהלוואות סיוע מוגבר לעולים מאתיופיה (התשלום יחול על משרד הבינוי והשיכון) – סעיף 11.2.1.3
עודכן התשלום לשמאי ל( ₪ 503.41 -כולל הוצאות נסיעה)  +מע"מ
 .11.1.3בית חד-קומתי ,צמוד קרקע או משק חקלאי – סעיף 11.2.1.2
שרות זה הוחרג מתקנות משרד הבינוי והשיכון ולכן נמחק מהתעריפון.
תעריפון לעסקים גדולים
 .1המרת ניירות ערך דואליים – סעיף 4.4.1.2
סכום העמלה הופחת ל( $30.0 -במקום .)$50.0
 .2עמלת חליפין – סעיף 5.1
בתוקף החל מתאריך " - 21/3/2021עסקות המרה/רכישת מט"ח עד לגובה (שווה ערך)  - $10פטורות מעמלה (במקום .")$3.0
 .3קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בחו"ל  -סעיפים 4.1.2.6 ,4.1.2.5.2 ,4.1.2.5.1 ,4.1.2.2 ,4.1.2.1
נוספה הערה כדלקמן" :בגין רכישה/מכירה של  ETFבאמצעות הוראות קבע תיגבה העמלה בכפוף לעמלת מינימום מופחתת בסך ."$4.5
 .4הקצאת אשראי לתאגידים (מט"י/מט"ח) – סעיף 3.2.1
שיעור העמלה שונה לערך רבעוני –  0.5625%לרבעון מגובה המסגרת (במקום  2.25%לשנה).
 .5הקצאת אשראי במט"ח לחשבונות יהלומים – סעיף 10.14
העמלה שולבה בתעריפון.
שיעור העמלה הינו –  0.125%לרבעון מגובה המסגרת.
 .6הוראת ביטול של שיק  -סעיף 1.8.1
תיאור העמלה יעודכן כדלקמן:
"הוראת ביטול של שיק/חיוב בודד על פי הרשאה/חיוב בודד על פי הוראת קבע".
 .7הוראת ביטול של חיוב בודד של הרשאה/הרשאה לחיוב חשבון – סעיף 1.8.2
תיאור העמלה יעודכן כדלקמן" :הוראת ביטול של הרשאה לחיוב חשבון/הוראת קבע".
 .8גישה ישירה למחשב הבנק באמצעות מחשב הלקוח  -תבל – סעיף 2.2.3
עודכן תיאור העמלה כדלקמן" :גישה ישירה למחשב הבנק".
 .9הקמת עמלות חדשות
 .9.1פתיחת חשבון ל"נותני שירותים פיננסיים ורכזי הצעה" – סעיף 1.3.3
 9.1.1סכום העמלה הינו – .₪ 10,000
 .9.1.2העמלה תגבה במעמד פתיחת החשבון,
 .9.2דמי תפעול חודשיים לחשבונות "נותני שירותים פיננסיים ורכזי הצעה" – סעיף 1.3.3.1
 9.2.1סכום העמלה הינו  15,000לחודש
 9.2.2עמלה זו תגבה חלף עמלת "דמי ניהול קבועים בחשבונות עו”ש עסקיים" (סעיף  1.3.2בתעריפון עסקים גדולים).
 9.2.3העמלה תיגבה בתחילת חודש עבור החודש הקודם.
 .9.3פתיחת חשבון בנאמנות – סעיף 1.3.4
 .9.3.1סכום העמלה הינו –  ₪ 350.0לכל נהנה,
 .9.3.2העמלה תגבה בפתיחת החשבון.
 .9.4שינוי הרכב נהנים/בעלים בחשבון נאמנות – סעיף 1.3.4.1
 9.4.1סכום העמלה הינו –  ₪ 500.0לכל שינוי.
 .9.4.2העמלה תגבה בעת ביצוע השינוי.
 .9.5פתיחת חשבון לתאגיד שהתאגד מחוץ לארץ – סעיף 1.3.5
 .9.5.1סכום העמלה הינו – ,₪ 7,000.0
 .9.5.2העמלה תגבה בפתיחת החשבון.
 .10חלק  – 11הוצאות צד שלישי
 .10.1הערכת נכס ע"י שמאי מוסמך שימנה הבנק – תשלום ע"י הלווה ישירות לשמאי  -בהלוואות מכספי תקציב (לזכאי משרד השיכון):
 .10.1.1דירה בבית קומות – סעיף 11.2.1.1
עודכן התשלום לשמאי ל( ₪ 280.34 -לא כולל הוצאות נסיעה)  +מע"מ ,מקסימום – ( ₪ 351.28כולל נסיעות)  +מע"מ.
 .10.1.2שמאי בודק בהלוואות סיוע מוגבר לעולים מאתיופיה (התשלום יחול על משרד הבינוי והשיכון) – סעיף 11.2.1.3
עודכן התשלום לשמאי ל( ₪ 503.41 -כולל הוצאות נסיעה)  +מע"מ.
 .10.1.3בית חד-קומתי ,צמוד קרקע או משק חקלאי – סעיף 2.1.2.11
שרות זה הוחרג מהתקנות משרד הבינוי והשיכון ולכן נמחק מהתעריפון

