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תארי ך פרסום16.8.2022 :

התער יפון י יכנ ס לתו קף ביו ם 1.9.2022

פירוט השינויים שיחולו בתעריפון החל מיום :1.9.2022
סוג
תעריפון
יחידים
ועסקים
קטנים

עמלה

תעריף קיים

תעריף חדש

כל מקום בתעריפון שנכתב כי התעריף בגינו "כלול" שונה ל 0 -ש"ח
 0ש"ח
 49ש"ח
דמי מנוי  -מסלול מורחב
פלוס
כלול ,עד ₪ 30,000
אשראי – ערבות
 ,0%עד  30,000ש"ח מעל סכום זה ,שמהווה
בנקאית
מגבלת השימוש הסביר
ובכפוף למסגרת
יגבה שיעור של 2.5%
חשיפה ללקוח
מהיתרה שמעל  30,000ש"ח
 ,0%מינימום  0ש"ח ,מקסימום  0ש"ח
כלול
מטבע חוץ -עמלת
חליפין
 ,0%מינימום  0ש"ח ,מקסימום  0ש"ח
כלול
מטבע חוץ  -עמלת
חליפין  -המרה בין שני
מטבעות זרים
 ,0%מינימום  0ש"ח ,מקסימום  0ש"ח
כלול
מטבע חוץ  -העברת
מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -חד
פעמית
 ,0%עד  ₪75,000לשנה .מעל סכום זה שמהווה
כלול
כרטיס אשראי –
מגבלת השימוש הסביר ,ייגבה שיעור של 1%
עסקאות במטבע חוץ
מגובה העסקה
)בדולר או באירו(
כלול
כרטיס אשראי –
 ,0%עד  ₪75,000לשנה .מעל סכום זה שמהווה
מגבלת השימוש הסביר ,ייגבה שיעור של 1%
עסקאות במטבע חוץ
מגובה העסקה
במטבע אחר
כלול ,עד 2000$
כרטיס אשראי  -משיכת
 ,0%עד  ₪75,000לשנה .מעל סכום זה שמהווה
מגבלת השימוש הסביר ,ייגבה שיעור של 1%
בשבוע ועד 10,000$
מטבע חוץ בחוץ לארץ
מגובה העסקה
בשנה מעל מגבלת
משיכת מזומן בדולר או
השימוש  1%למשיכה
באירו ממכשיר
אוטומטי
 ,0%עד  ₪75,000לשנה .מעל סכום זה שמהווה
כלול ,עד 2000$
כרטיס אשראי -משיכת
מגבלת השימוש הסביר ,ייגבה שיעור של 1%
בשבוע ועד 10,000$
מטבע חוץ בחוץ לארץ
מגובה העסקה
בשנה מעל מגבלת
משיכת מזומן במטבע
השימוש  1%למשיכה
אחר ממכשיר
אוטומטי
 ,0%עד  ₪75,000לשנה .מעל סכום זה שמהווה
כלול ,עד 2000$
משיכת מטבע חוץ בחוץ
מגבלת השימוש הסביר ,ייגבה שיעור של 1%
בשבוע ועד 10,000$
לארץ
מגובה העסקה
בשנה מעל מגבלת
משיכת מזומן בדולר או
השימוש  1%למשיכה
באירו בדלפק
 ,0%עד  ₪75,000לשנה .מעל סכום זה שמהווה
כלול ,עד 2000$
משיכת מטבע חוץ בחוץ
מגבלת השימוש הסביר ,ייגבה שיעור של 1%
בשבוע ועד 10,000$
לארץ
מגובה העסקה
בשנה מעל מגבלת
משיכת מזומן במטבע
השימוש  1%למשיכה
אחר בדלפק
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תעריפון עמלות
מלא
ר ש ימ ת עמ ל ו ת

ש ם ה עמ ל ה

מח י ר

מו ע ד ג ב י י ה

ה ער ו ת

פעולות בסיסיות ע"י פקיד

עמלת פקיד

פעולות בסיסיות ע"י פקיד  -הפקדת
מזומן ,משיכת מזומן ,הפקה ומסירת
תדפיס לבקשת לקוח ,העברה או
הפקדה לחשבון אחר ,פדיון שיק )כולל
משיכה בשיק עצמי( ,הפקדת שיק )לכל
קבוצת שיקים -עד  20שיקים( ,תשלום
שובר

₪0

עמלת פקיד

משיכת מזומן

₪0

עמלת פקיד

הפקה ומסירת תדפיס לבקשת
לקוח

₪0

עמלת פקיד

העברה או הפקדה לחשבון אחר

₪0

עמלת פקיד

פדיון שיק )כולל משיכה בשיק עצמי(

₪0

עמלת פקיד

הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים -
עד  20שיקים(

₪0

בתחילת
החודש בעד
החודש
שקדם לו

פעולות בסיסיות בערוץ ישיר

פעולה ישירה

פעולות בסיסיות בערוץ ישיר -הפעולות
כוללות זיכוי חשבון באמצעות מסלקה,
חיוב בכרטיס אשראי ,הפקדת מזומן,
משיכת מזומן במכשיר אוטומטי ,העברה
או הפקדה לחשבון אחר ,תשלום שובר,
שאילתת מידע )החל בשאילתה
השביעית בחודש( ,משיכת שיק ,הפקדת
שיק )לכל קבוצת שיקים-עד  20שיקים(,
חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון ,או
הוראת קבע.

0₪

פעולה ישירה

זיכוי חשבון באמצעות מסלקה

₪0

פעולה ישירה

חיוב בכרטיס אשראי

₪0
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פעולה ישירה

הפקדת מזומן

₪0

פעולה ישירה

משיכת מזומן במכשיר אוטומטי

₪0

פעולה ישירה

העברה או הפקדה לחשבון אחר

₪0

פעולה ישירה

שאילתת מידע )החל בשאילתה
השביעית בחודש(

₪0

פעולה ישירה

משיכת שיק

₪0

פעולה ישירה

הפקדת שיק )לכל קבוצת שיקים-עד
 20שיקים(

₪0

פעולה ישירה

חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון  ,או
הוראת קבע

₪0

שיקים

פנקס שיקים אישי )פ(

שיקים

שיק בנקאי

₪0

שיקים

טיפול בשיק דחוי  -החזרת שיק
דחוי למפקיד טרם פירעונו

₪0

חיובים ,תשלומים
והעברות

החזרת חיוב מסיבת "אין כיסוי מספיק"
)ומהסיבות מוגבל ,מעוקל ,צו משפטי(
)כולל :שיק  ,הרשאה לחיוב חשבון,
הוראת קבע(

0₪

חיובים ,תשלומים
והעברות

חיוב המושך בהחזרת שיק מסיבה
טכנית

חיובים ,תשלומים
והעברות

הוראה לביטול חיוב

חיובים ,תשלומים
והעברות

חיוב המוטב בהחזרת חיוב על פי
הרשאה  -רגיל

₪0

עד  5פנקסי שיקים בשנה
ללא תשלום ,מעל מגבלת
השימוש הסביר האמור,
יגבה  ₪ 0.36לצ'ק

החזרת חיוב

כולל :שיק ,חיוב בודד על פי הרשאה
לחיוב חשבון ,חיוב בודד על פי הוראת
קבע
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חיובים ,תשלומים
והעברות

חיוב המוטב בהחזרת חיוב על פי
הרשאה  -הצגה חוזרת

0₪

חיובים ,תשלומים
והעברות

העברת זה"ב )עד  1,000,000ש"ח(

0₪

חיובים ,תשלומים
והעברות

העברת זה"ב )מעל  1,000,000ש"ח(

0₪

מסלול מורחב-פלוס ,הכולל את
הפעולות במסלול המורחב וכן שירותים
נוספים לפי החלטת הבנק.

0₪

מסלול מורחב-פלוס
דמי מנוי

משפטי

הודעות )כולל :הודעות על פיגור
בתשלומים ,התראות,הודעות או
התראות לפי חוק שיקים ללא כיסוי
התשמ"א,1981 -מכתבי מעקב(

0₪

משפטי

מכתב התראה של עורך דין

₪0

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת לקוח -
זמינים בסניף.

0₪

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת לקוח -
זמינים בסניף  -תוספת לכל עמוד

0₪

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת לקוח  -אינם
זמינים בסניף

0₪

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת לקוח  -אינם
זמינים בסניף  -תוספת לכל עמוד

0₪

מתן מידע

הפקה או הדפסה

בתחילת
החודש בעד
החודש שקדם
לו

הפקה או הדפסה

מתן מידע

מתן מידע

מתן מידע

הפקה או הדפסה

הפקה או הדפסה

דוחות לבקשת לקוח

מתן מידע

דוחות סטנדרטיים כגון :אישור יתרות,
פירוט תשלומים של הלוואה ,פירוט
רכיבי תשלום של הלוואה ,לוח סילוקין
נוסף ,פירוט תיק ני"ע ,שחזור תנועות
בני"ע ,אישור בעלות )החל מהאישור
השני במהלך שנה קלנדרית( ,מכתב
המלצה.
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דוחות לבקשת לקוח

מתן מידע

דוחות הכרוכים באיסוף מידע למשל:
מסירת מידע היסטורי בדבר
ריביות,שערי חליפין ,שערי ני"ע וכן
מכתבים לא סטנדרטיים

0₪

מתן מידע

איתור מסמכים )פר בקשה(

0₪

מתן מידע

איתור מסמכים )לכל עמ' נוסף(

0₪

מתן מידע

איתור חשבונות

0₪

מתן מידע

קבלת מידע בתקשורת לבקשת
לקוח 1 -

0₪

מתן מידע

קבלת מידע בתקשורת לבקשת
לקוח 2 -

0₪

מתן מידע

קבלת מידע בתקשורת לבקשת
לקוח 3 -

0₪

מתן מידע

מידע במדיה מגנטית או אלקטרונית

הפקת מידע במדיה מגנטית)סרטים,
דיסקטים ,קלטות( 1 -

מידע במדיה מגנטית או אלקטרונית

מתן מידע

הפקת מידע במדיה מגנטית)סרטים,
דיסקטים ,קלטות( 2 -

0₪

0₪

אשראי

הקצאת אשראי ליחיד

₪0

בתחילת כל
רבעון עבור
רבעון קודם

אשראי

הקצאת אשראי לעסק קטן

₪0

בתחילת כל
חודש/רבעון
מראש כפי
שיסוכם מול
הלקוח

הלוואות שאינן לדיור )מעל 100,000
ש"ח(

₪0

אשראי

אשראי

טיפול באשראי ובבטחונות

טיפול באשראי ובבטחונות

מסגרות אשראי לעסק קטן

₪0

ערבות בנקאית
אשראי

אשראי

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

רישום שעבודים על ידי נציג
התאגיד הבנקאי אצל רשם
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0%

עד ₪ 30,000
מעל סכום זה שמהווה
מגבלת השימוש הסביר,
יגבה שיעור של 2.5%
מהיתרה שמעל ₪ 30,000

₪0
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אשראי

שינוי שעבודים בבנק

₪0

אשראי

שינוי שעבודים אצל רשם

₪0

שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי
הערבות לבקשת לקוח או ערב
אשראי

כולל:תקופת ההלוואה,זהות או הרכב
לווים או ערבים ,מסלול ההלוואה,ריבית,
הקפאת תשלומים,איחוד או הפרדת
זכאות,מועדי פירעון ,תיקון ערבות

₪0

אשראי

פירעון מוקדם  -עמלה תפעולית

₪0

אשראי

עמלת פערי ריבית )הפרשי היוון( בכל
המגזרים בריבית קבועה

₪0

מטבע חוץ

עמלת חליפין

0%
מינימום 0₪
מקסימום 0₪

מטבע חוץ

עמלת חליפין  -המרה בין שני
מטבעות זרים

0%
מינימום 0₪
מקסימום 0₪

מטבע חוץ

העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ
ומחוץ לארץ  -חד פעמית

0%
מינימום 0₪
מקסימום 0₪

ייתכן שיגבו גם הוצאות של
בנק קורספונדנט

מטבע חוץ

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

0₪

ייתכן שיגבו גם הוצאות של
בנק קורספונדנט

מטבע חוץ

העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק
אחר בארץ  -לחשבון או מחשבון
לקוח אחר

0₪

ייתכן שיגבו גם הוצאות של
בנק קורספונדנט

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

פירעון מוקדם

דמי כרטיס

mastercard platinum

דמי כרטיס

mastercard direct

דמי כרטיס

משלוח כרטיס עם שליח ללקוח

שירותים מיוחדים

פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות
)לבקשה(

שירותים מיוחדים

הנפקת כרטיס חליפי
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בתום חודש

₪0

בתום חודש

₪0

₪0

₪0
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כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

עסקאות במטבע חוץ

עסקאות בדולר או באירו

עסקאות במטבע חוץ

0%

0%

עסקאות במטבע אחר

משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ

משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר
אוטומטי

משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ

משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר
אוטומטי

משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ

0%

0%

0%

משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק

משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ

0%

משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק

עד  75,000₪לשנה .מעל
סכום זה שמהווה מגבלת
השימוש הסביר ,ייגבה
שיעור של  1%מגובה העסקה
עד  75,000₪לשנה .מעל
סכום זה שמהווה מגבלת
השימוש הסביר ,ייגבה
שיעור של  1%מגובה העסקה
עד  75,000₪לשנה .מעל
סכום זה שמהווה מגבלת
השימוש הסביר ,ייגבה
שיעור של  1%מגובה העסקה
עד  75,000₪לשנה .מעל
סכום זה שמהווה מגבלת
השימוש הסביר ,ייגבה
שיעור של  1%מגובה העסקה
עד  75,000₪לשנה .מעל
סכום זה שמהווה מגבלת
השימוש הסביר ,ייגבה
שיעור של  1%מגובה העסקה
עד  75,000₪לשנה .מעל
סכום זה שמהווה מגבלת
השימוש הסביר ,ייגבה
שיעור של  1%מגובה העסקה

מידע

כרטיס אשראי

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח
)לבקשה(

₪0

כרטיס אשראי

מידע  -איתור מסמכים )לבקשה(

₪0

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

כרטיס אשראי

שירותים נוספים

פירעון מוקדם )של אשראי(

שירותים נוספים

הודעות על פיגור בתשלומים )לכל
הודעה/התראה(

שירותים נוספים

מכתב התראה של עורך דין

שירותים נוספים

הנפקת כרטיס חליפי בחו"ל

שירות ים נוספים

טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה

שירותים נוספים

כרטיס אשראי

טיפול באשראי ובטחונות מעל
100,000₪

הוצאות צד שלישי

הוצאות בנק קורספונדנט

ONE ZERO Digital Bank LTD · v1.1

₪0

₪0

₪0

ש׳׳ח 500

₪0

₪0

בהתאם לחיוב בפועל
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הוצאות צד שלישי

הוצאות שליחות

בהתאם לחיוב בפועל

הוצאות צד שלישי

שירות מידע

בהתאם לחיוב בפועל

!
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