פרק :אשראי

נכון ליום:

01.09.2019

(העמלות נקובות בש"ח ,אלא אם צויין אחרת)

תיאור הפעולה

גובה העמלה מינימום

גובה העמלה שעור /
סכום

גובה העמלה מקסימום

מועד גביה ()01

הוצאות נוספות

הערות  /מידע
נוסף

שירותים נפוצים
הקצאת אשראי ליחיד

פטור

הקצאת אשראי לעסק קטן

 1.65%לשנה

בתחילת כל רבעון עבור רבעון
קודם

טיפול באשראי ובבטחונות  -הלוואות שאינן לדיור

02,03 04,05

עד  100,000ש"ח

פטור

מעל  100,000ש"ח

1.80%

3,800.00

טיפול באשראי ובטחונות  -מסגרות אשראי לעסק קטן

1.00%

50.00

ערבות בנקאית  -ערבות מכל סוג ( למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר-
דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות),התשל"ה 1974-להלן-חוק המכר

 4.80%לשנה מראש

 312.00לשנה /חלק משנה

07,08,09

ערבות בנקאית המובטחת בפיקדון כספי ספציפי

 3.00%לשנה מראש

 300.00לשנה /חלק משנה

07,08,09

רישום שעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם המשכונות

150

2,500.00
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הערות/מידע נוסף
( )01מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת.
()02
()03
()04
()05
()06
()07

02,04,06

באותה עסקה ייגבו דמי טיפול פעם אחת בלבד ,ולפי הסכום שבמסמך העיקרי.
במקרים של השלמת בטחונות תיגבה השלמת דמי טיפול בהתאם.
פטורים :הארכה /חידוש של עסקה הקשורה עם אשראי ,שאינם כרוכים בעריכת בטחונות נוספים  /חדשים .בהגדלת אשראי  -תיגבה עמלה על ההפרש בלבד.
במקרים של החלפת בטחונות ,יגבו דמי טיפול עפ"י יתרת האשראי הבלתי מסולקת
אין גביית העמלה על העמדת מסגרת אשראי ללקוחות יחידים
במקרה של הפסקת השירות לפני תום התקופה שבגינה שולמה העמלה ,יבוצע החזר עד סכום עמלת המינימום .

( )08העמלה בגין שירות "ערבות המובטחת בפיקדון כספי ספציפי" תהיה נמוכה מהעמלה בגין שירות "ערבות מכל סוג".
( )09העמלה תיגבה מראש בגין כל שנה ושנה או חלק יחסי מהשנה בנפרד ולא תיפחת מעמלת המינימום .
( )10בנוסף יגבו :אגרת רישום משכון ברשם המשכונות ,והוצאות נלוות אחרות ככול שיהיו.
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פרק :אשראי
(העמלות נקובות בש"ח ,אלא אם צויין אחרת)
תיאור הפעולה

גובה העמלה שעור /
סכום

שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב
כולל:תקופת ההלוואה ,זהות או הרכב לווים או ערבים ,מסלול ההלוואה,ריבית,
הקפאת תשלומים,איחוד או הפרדת זכאות,מועדי פירעון ,תיקון ערבות

100.00

פירעון מוקדם  -עמלה תפעולית

58.00

גובה העמלה מינימום

גובה העמלה מקסימום

מועד גביה ()01

הערות  /מידע נוסף

02,03

הערות/מידע נוסף
( )01מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
( )02מרכיבים נוספים של עמלת פרעון מוקדם מפורטים ב"דף הסבר ללווה המבקש לבצע פרעון מוקדם"
( )03עמלה זו נגבית בנוסף ליתר התשלומים הנגבים על פי צו הבנקאות ( עמלות פירעון מוקדם),התשס"ב ,2002-על פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס'
 454ועל פי סעיף  88לחוק המקרקעין ,התשכ"ט.1969-
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