הוראות כלליות לפרק מט"ח
1

נכון ליום:

הפרשי שער:
הפרש במט"י בין שני שערים של מט"ח כל שהוא ,מוכפל בסכום המט"ח
בגביה מהחשבון במט"י -חישוב ההפרש לפי שער העסקה .
בגביה במט"י במזומן  -חישוב ההפרש לפי השער העסקה .

2

ימי ערך:
ימי הערך בהם יזוכה /יחוייב חשבון הלקוח יחושבו עפ"י ימי העסקים בארץ ובחו"ל.

3

חישוב העמלה:

3.1

עמלות הנקובות באחוז מסכום העסקה תחושבנה לפי שער היציג הידוע של בנק ישראל במועד העסקה (כולל הטבות אפשריות)

3.2

בעסקות ללא חליפין ,כאשר העמלה נגבית מחשבון הלקוח  -אחוז העמלה יחושב לפי השער היציג הידוע של בנק ישראל במועד העסקה

3.3

העמלה מתיחסת לכל פעולה בנפרד
העמלה הכוללת של עסקה תהיה :סכום העמלות הנפרדות לסוגי הפעולה השונים

3.4

עמלות מינימום/מקסימום הנקובות בסכום מוגדר ב ,$-תחושבנה לפי השער היציג הידוע של בנק ישראל
במועד העסקה ותיגבנה לפי מטבע העסקה

1

01.09.2019

פרק :מטבע חוץ
עמלות הנקובות במט" ח יחושבו לפי שער יציג ידוע במועד ביצוע העסקה.

תיאור הפעולה

גובה העמלה שעור /
סכום

גובה העמלה מינימום

גובה העמלה מקסימום

מועד גביה ()01

הוצאות נוספות

הערות  /מידע
נוסף

שירותים שונים במטבע חוץ ()2
עמלת חליפין

0.175%

6.75$

$1,200.00

עמלת חליפין -המרה בין שני מטבעות זרים

0.35%

13.50$

$2,400.00

הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ -
הפרשי שער הפקדת מזומן

ההפרש בין שער הקניה
של בנקנוטים לשער
הקניה של העברות
ההפרש בין שער
המכירה של בנקנוטים
לשער המכירה של
העברות
0.375%

$22.50

$75.00

מכירת שיק בנקאי

0.25%

$12.00

$90.00

העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ  -חד פעמית

0.175%

$20.00

$100.00

העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ -קבועה

עד 5.0$ - 500$

הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ -
הפרשי שער משיכת מזומן
החלפת מזומן (שטרות בלא שערים ,ישנים או פגומים)

06

מעל $15.00 0.1312% - $ 500

03

03, 08

04

07, 09

$75.00
03

הערות/מידע נוסף
( )01מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
( )02עמלות בעד שירותים שאינם כלולים בחלק זה ,אך כלולים בחלק ( 1פרק עו"ש) ,ייגבו על פי האמור בחלק  .1לעניין חישוב העמלה המינימלית כאמור בחלק ()1
הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ ,משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ ,הפקדת שיק ,פדיון שיק,העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ,העברת
מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ ,טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגבייה ,ייחשבו כפעולה על ידי פקיד
( )03בנוסף לעמלות המפורטות ,הלקוח מתחייב לשאת בעמלות צדדים שלישיים בגין העסקה.
( )04בעת גביית  U.S. SAVING BONDSתיגבה העמלה מראש ידנית ע"י הסניף.
( )05העברת רנטות או פנסיות לנפגעי נאצים פטורה מעמלה
( )06חשבונות פפ"צ פטורים.
( )07כולל העברת מטבע שקל לחו"ל ומחו"ל
( )08בגין העברת מטבע שקל לחו"ל ומחו" ל יגבו הוצאות צד ג' כמפורט בפרק הוצאות צד שלישי.
( )09ראה טבלת ימי ערך

2

05 ,09

פרק :מטבע חוץ
עמלות הנקובות במט" ח יחושבו לפי שער יציג ידוע במועד ביצוע העסקה.

תיאור הפעולה

גובה העמלה שעור /
סכום

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

$10.00

העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ לחשבון לקוח אחר בבנק אחר

0.125%

העברת מטבע חוץ בארץ לחשבון לקוח אחר בבנק

$5.70

גובה העמלה מינימום

$5.50

גובה העמלה מקסימום

$58.50

הערות/מידע נוסף
( )01מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה ,אלא אם צויין אחרת
( )02בנוסף לעמלות המפורטות  ,הלקוח מתחיב לשאת בעמלות צדדים שלישיים בגין העסקה.
( )03העברת מט" ח בארץ מתייחסת להעברה לחשבון או מחשבון הלקוח
(" )04חשבון אותו לקוח"  -לרבות חשבון שהלקוח מנהל ביחד עם בן או בת זוגו
( )05ראה טבלת ימי ערך
( )06העברת מטבע חוץ לחשבון אותו לקוח בעת סגירת חשבון לא תעלה על .₪ 10

3

מועד גביה ()01

הוצאות נוספות

הערות  /מידע
נוסף

02

03,04,05, 06

02

03, 05

טבלת הפרשי שערים לביצוע עסקאות
תאור הפעולה
משיכת מזומנים במט"ח:
מחשבון לקוח
משיכה מזומנים באמצעות כרטיס אשראי במטבע  $ארה"ב

הפרשי שער
מכירת המחאות/מכירת מזומנים
פטור

הפקדת מזומנים במט"ח:
לחשבון עו"ש או לפקדון

קניית המחאות/קניית מזומנים

נספח ג'  -טבלת ימי ערך לפעולות במטבע חוץ
תאור הפעולה
הפקדת שיקים בנקאיים -גביה רגילה

ימי עסקים )(1
1

הפקדת שיקים בנקאיים  -בנקים מקומיים -גביה רגילה

4

העברה פיצויים מגרמניה-רנטה חודשית

0

העברה חד פעמית של פיצויים
העברה אחרת מבנקים בחו"ל ובארץ
העברה מחשבון בבנק יהב

2
2
0

העברת ביטוח סוציאלי מארה"ב

0

( )1ימי עסקים בארץ ובחו"ל

4

