תארי ך פרסום16.8.2022 :
התערי פון ייכ נס לת וקף ביום 1.9.2022

תעריפון עמלות
מצומצם
סכום

רשימת עמלות

שם העמלה

עמלת פקיד

פעולות בסיסיות ע"י פקיד

פעולה ישירה

פעולות בסיסיות בערוץ ישיר

שיקים

פנקס שיקים אישי )פ(

שיקים

שיק בנקאי

חיובים ,תשלומים והעברות

חיוב המושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית

₪0

חיובים ,תשלומים והעברות

החזרת חיוב

₪0

חיובים ,תשלומים והעברות

הוראה לביטול חיוב

דמי מנוי

מסלול מורחב-פלוס

מתן מידע

הפקה או הדפסה

מתן מידע

דוחות לבקשת לקוח

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

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.

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

₪0

₪0

₪0
₪0

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

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

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

דוחות לבקשת לקוח  -דוחות סטנדרטיים כגון :אישור יתרות ,פירוט
תשלומים של הלוואה ,פירוט רכיבי תשלום של הלוואה ,לוח סילוקין

₪0

₪0

₪0

₪0
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נוסף ,פירוט תיק ני"ע ,שחזור תנועות בני"ע ,אישור בעלות )החל
מהאישור השני במהלך שנה קלנדרית( ,מכתב המלצה.

מתן מידע

איתור מסמכים )פר בקשה(

₪0

מתן מידע

איתור מסמכים )לכל עמ' נוסף(

₪0

מתן מידע

קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח – 1

₪0

אשראי

הקצאת אשראי ליחיד 1

₪0

אשראי

הקצאת אשראי לעסק קטן

₪0
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