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 20/20/0202 -החל מה 0202 אפרילבנק הדואר  -לוח התעריפים העיקריים חשבון פרטי  
 

נושא לבעלי חשבון 
 פרטי בבנק הדואר 

 גובה האגרה סוג פעולה
 01% מע"מ כולל

 המשלם  הערות 

 בעל  החשבון  חד פעמי ₪60  עו"ש  פתיחת חשבון 

בפתיחת חשבון פתיחת חשבון מט"ח מותנית  ללא עמלה מט"ח 
 עו"ש 

  

 בעל החשבון  חודשי  4.50 ₪ חשבון פעיל  דמי ניהול חשבון 

 בעל החשבון  חודשי  ₪5.17  חשבון לא פעיל 

     ללא עמלה הקמת הרשאה הרשאה לחיוב 

 בעל החשבון    ₪7.29  ביטול הרשאה 

החודש, עבור כל הרשאה  העמלה נגבית בסוף ₪1.50  חיוב הרשאה לחיוב בחשבון 
 שחויבה בחשבון במהלך החודש

 בעל החשבון 

טיפול בהרשאה לחיוב שלא 
 כובדה   

 ₪54.70   
  

 בעל החשבון 

איתור מסמך שסופק קודם לכן  מסמכים 
 למבקש 

 ₪9.50   
  

 בעל החשבון 

שחזור דפי פירוט חשבון בסניף 
 )תמצית חשבון(

  בעל החשבון עבור כל דף  ₪9.50 

 בעל החשבון    ₪9.50  חיוב עבור דפי חשבון 

 בעל החשבון    ₪9.50  הנפקת אישור ניהול חשבון 

 בעל החשבון    ₪9.50  הנפקת אישור יתרה 

 בעל החשבון    ₪7.23  הפקת רשימת עיקולים 

הזמנת פנקסי שיקים                  שיקים 
 שיקים בפנקס( 25)

 זמנה בדואר רשום :תוספת עבור ה ₪9.00 
                           עבור פנקס אחד                                     ₪  9.95

 עבור שני פנקסים                         ₪  11.70

 בעל החשבון 

 בעל החשבון  לשיק בודד ₪15.90  ביטול שיק

 ,מאותו פנקסבביטול של חמישה שיקים או יותר 
החשבון יחויב עבור ביטול של חמישה שיקים 

 בלבד.

 בעל החשבון 

 בעל החשבון    ₪6.53  הפקדת שיק למשמרת 

 בעל החשבון    ₪13.80  ביטול שיק למשמרת

החזרת שיק המחויב מחשבון 
 בנק הדואר 

 בעל החשבון    ₪54.70 

החזרת שיק המופקד לזכות 
 חשבון בנק הדואר 

 בעל החשבון    ₪54.70 

 בעל החשבון    ₪5.30  הפקדת שיק עצמית באשנב הפקדת שיקים

₪03.5  הפקדת שיק באינטרנט  בעל החשבון    

 בעל החשבון    ₪6.53  הפקדת שיק לא עצמית 

 -עבור פעולות במזומן בסכום הגבוה מ  ₪5.30  הפקדת מזומן עצמית  הפקדת מזומן 
עסקים  המתבצעות באותו יום₪  020222

מסך  2100%תיגבה עמלה נוספת של 
 הפעולות + מע"מ

 בעל החשבון 

 ₪5.30  הפקדת מזומן לא עצמית 

 ₪5.30  משיכת מזומן בשיק עצמי משיכת מזומן 

 ₪5.99  משיכת מזומן בשובר קופה 

לחשבון מטבעות. בהפקדה מצטברת  100לכל  ₪2.38  הפקדה לחשבון בנק במטבעות  טיפול במטבעות 
 מטבעות  100העולה על 

 בעל החשבון 

קבלת מסרונים על פעולות  מסרון על החשבון
 בחשבון 

 בעל החשבון  חיוב חודשי  ₪4.86 

 בעל החשבון  חיוב חודשי  ₪1.17  ₪  100מסלול עד  חריגה זמנית 

 חיוב חודשי  ₪5.85  ₪  500מסלול עד 

 

 ט.ל.ח
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 20/200202 -החל מה 0202 אפרילבנק הדואר  -חשבון פרטי  לוח התעריפים העיקריים 
 

נושא לבעלי חשבון 
 פרטי בבנק הדואר 

 גובה האגרה סוג פעולה
 01% מע"מ כולל

 המשלם  הערות 

( מחשבון RTGSהעברת זה"ב ) העברות 

 בבנק הדואר לחשבון בבנק אחר 
 בעל החשבון    ₪14.04 

חשבון העברה בנקאית בסניף מ
 לחשבון בתוך בנק הדואר 

 בעל החשבון    ₪5.30 

העברה בנקאית מחשבון בנק 
הדואר לחשבון בבנק אחר 

באמצעות אתר "בנקאות 
 באינטרנט"

הבנק יהיה רשאי להפחית את סכום העמלה  ₪2.90 
 המפורט בסעיף זה בהתאם לשיקול דעתו

 בעל החשבון 

 ךבאינטרנט בתוהעברה בנקאית 
 הבנק 

 ₪1.60   
  

 בעל החשבון 

מחשבון  העברת כספים בסניף
 בבנק הדואר לחשבון בבנק אחר 

 בעל החשבון    ₪5.30 

העברה  -העברות לבנקים אחרים 
 במטה 

 בעל החשבון    ₪5.30 

 בעל החשבון    ₪5.30  מטה  -העברה בתוך הבנק 

העמלה תיגבה  מן מחשבון מזומן בז
בהתאם לסכום 

 העברה

 בעל החשבון  ₪  10,000סכום מירבי להעברה 

כרטיס חיוב 
 ישראכרט

נגבה על ידי חברת האשראי עבור כל כרטיס  ₪8.50  דמי שירות חודשיים
 פעם בחודש

 בעל החשבון 

 בעל החשבון  למשיכה ₪1.8  משיכת מזומנים מכספומט 

העמלה תיגבה מהחשבון השקלי בהתאם לסכום   וח עסקה מחשבון משל יורוג'ירו
 העסקה, יעד המשלוח וסוג העמלה הנבחר

 בעל החשבון 

העמלה תיגבה מהחשבון השקלי בהתאם לסכום   משלוח עסקה מחשבון  ווסטרן יוניון 
העסקה, יעד המשלוח וסוג העמלה שיבחר 

 השולח

 בעל החשבון 

 ניהול חשבון סילוקין. בעמלות בעמלות. 50%להנחה של   , זכאיברציפותחודשים  6בטחת הכנסה / נכות / זקנה במשך הקצבה מסוג: לחשבונו  * בעל חשבון המקבל

 .בדמי ניהול בקשת הלקוח בחודש ינואר לא יחויב* חשבון שייסגר ל
  

 סך היתרה בחשבון מכפל סכום העמלה. * בעת סגירת חשבון ומשיכת היתרה בחשבון במזומן, רשאי הבנק לתת הנחת עמלה וזאת אם

 אם לשיקול דעתו הת* הבנק יהיה רשאי להפחית את סכומי העמלה המפורטים בסעיף זה ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ט.ל.ח.
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 20/20/0202 -החל מה 0202 אפרילבנק הדואר  -לוח התעריפים העיקריים חשבון עסקי    
  

 גובה האגרה סוג פעולה נושא
 01% מע"מ כולל

 המשלם   הערות

 בעל החשבון  חד פעמי ₪120.00  עו"ש  פתיחת חשבון 

 בעל החשבון  חודשי  ₪10.00  חשבון פעיל  דמי ניהול חשבון 

 בעל החשבון  חודשי  ₪5.17  חשבון לא פעיל 

   תעריפון מס''ב  הקמת הרשאה הרשאה לחיוב 

   מס''בתעריפון   הצגת חיובים וזיכויים

   תעריפון מס''ב  החזרת חיובים וזיכויים

 בעל החשבון    ₪7.29  ביטול הרשאה 

גביית הרשאה לחיוב 
 חשבון 

העמלה נגבית בסוף החודש, עבור כל הרשאה  ₪1.50 
 שחויבה בחשבון במהלך החודש

 בעל החשבון 

טיפול בהרשאה לחיוב 
 שלא כובדה   

 בעל החשבון    ₪54.70 

צילום מסמך שסופק קודם  מסמכים 
 לכן למבקש 

 בעל החשבון    ₪9.50 

שחזור דפי פירוט חשבון 
 בסניף )תמצית חשבון(

 בעל החשבון  עבור כל דף  ₪9.50 

 בעל החשבון    ₪9.50  חיוב עבור דפי חשבון 

 בעל החשבון    ₪9.50  הנפקת אישור ניהול חשבון 

 בעל החשבון    ₪9.50  יתרה  הנפקת אישור

הזמנת פנקסי שיקים רגיל                שיקים 
 שיקים בפנקס( 25)

תוספת עבור הזמנה בדואר רשום :                          9.00 ₪
 עבור פנקס אחד ₪  9.95

 עבור שני פנקסים                         ₪  11.70

 בעל החשבון 

 -קיים הזמנת שיקים עס
 פנקסים  6מינימום 

 בעל החשבון    391.95 ₪

 -הזמנת שיקים עסקיים 
 פנקסים  10מינימום 

 בעל החשבון    ₪508.95 

     -הזמנת שיקים עסקיים 
 פנקסים נוספים   10כל 

 בעל החשבון  פנקסים  50מקסימום להזמנה  ₪117.00 

 בעל החשבון    ₪6.53  הפקדת שיק למשמרת 

 בעל החשבון    ₪13.80  ביטול שיק למשמרת

החזרת שיק המחויב 
 מחשבון בנק הדואר 

 בעל החשבון    ₪54.70 

 בעל החשבון    ₪15.90  ביטול שיק

ון סילוקין בידי מי בחיוב חש
שאינו בעל החשבון לפי 

המחאה המשוכה על בנק 
הדואר שלא נפרעה 

ן באשנב ע"י בעל חשבו
 עסקי 

 בעל החשבון    ₪2.90 

החזרת שיק המופקד 
 לזכות חשבון בנק הדואר 

 בעל החשבון    ₪54.70 

 בעל החשבון  שיקים 10עבור הפקדה של עד  ₪5.30  הפקדת שיק  הפקדת שיקים

 10 -עבור הפקדה של כל שיק נוסף מעבר ל  ₪0.53 
 שיקים 

 בעל החשבון 

 בעל החשבון    ₪1.60  הפקדת שיק באינטרנט 

 -עבור פעולות במזומן בסכום הגבוה מ  ₪5.30  הפקדת מזומן עצמית  הפקדת מזומן 
המתבצעות באותו יום עסקים ₪  020222

מסך הפעולות  2100%תיגבה עמלה נוספת של 
 + מע"מ

 בעל החשבון 

 בעל החשבון  ₪5.30  הפקדת מזומן לא עצמית 

 ט.ל.ח
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 20/20/0202 -החל מה 0202 רילאפבנק הדואר  -יקריים חשבון עסקי  לוח התעריפים הע  
  

 גובה האגרה סוג פעולה נושא
 01% מע"מ כולל

 המשלם  הערות 

 בעל החשבון   ₪5.30  משיכת מזומן בשיק עצמי משיכת מזומן 

 ₪5.99  משיכת מזומן בשובר קופה 

 בעל החשבון  חיוב חודשי  ₪4.86  חשבון קבלת מסרונים על פעולות ב מסרון על החשבון

     ללא עמלה שימוש במענה קולי אוטומטי  מענה קולי 
  

 העברות 
  
  

( מחשבון בבנק RTGSהעברת זה"ב )

 הדואר לחשבון בבנק אחר 
 בעל החשבון    ₪14.04 

העברה בנקאית בסניף  מחשבון 
 לחשבון בתוך בנק הדואר 

 בעל החשבון    ₪5.30 

ברה בנקאית מחשבון בנק הדואר הע
לחשבון בבנק אחר  באמצעות אתר 

 "בנקאות באינטרנט"

 בעל החשבון    ₪2.90 

העברה  -העברות לבנקים אחרים 
 במטה 

 בעל החשבון    ₪5.30 

 בעל החשבון    ₪5.30  במטה  -כספים בתוך הבנק ת העבר

 -כספים בתוך הבנק ת העבר
 באינטרנט

 ₪1.60   
  

 החשבון בעל 

     ללא עמלה יה בבנקאות ביתית ישירות צפ אינטרנט 

 המחיר משתנה בהתאם למדד ,  ₪40.17  משלוח קובץ זיכויים וחיובים חודשי
ליולי כל  1 -לינואר וב  1 -ב 

 שנה 

 בעל החשבון 

משלוח קובץ זיכויים וחיובים        
 יומי / שבועי 

 ₪152.59 

 בעל החשבון    ₪9.00    ם אגרת חקירה אודות תשלו

 * חשבון שייסגר לבקשת הלקוח בחודש ינואר לא יחויב בהתאם לתעריפון המעודכן.

 

 אגרות תשלום באמצעות שובר : 

 לפעולה אחת *  תעריף מרבי לגביה בתוספת אחוז מסכום התשלום  קבוע לכל תשלום * -סכום בסיס  כמות פעולות בשנה 

 ₪8.58  0.50% ₪3.47  מיליון פעולות 1מעל 

 ₪8.58  0.80% ₪3.47  פעולות 10,000מעל 

 ₪8.58  1.00% ₪3.47  פעולות  10,000 -פחות מ 

 לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק *
 מע"מ ₪ +  5.07תשלום בשובר שלא אושר בבנק הדואר יחויב בתוספת *
 תבצעות באותו יום עסקים תיגבה מה₪  10,000עבור פעולות במזומן בסכום הגבוהה מ *
 מסך הפעולות + מע"מ   0.14%עמלה נוספת של  

 

 ) המשך (  0202בנק הדואר ינואר  -לוח התעריפים העיקריים חשבון עסקי  

 הזמנת שוברים :

 מחירי השוברים ודמי המשלוח המפורטים אינם כוללים מע"מ 
 שוברים 500 -מינימום הזמנה 

 יחידות 500ם מתאפשרת בכפולות של הזמנת שוברי
 העלויות הינן עור הזמנת שוברים סטנדרטיים

 עבור הזמנה שאינה סטנדרטית תיגבה עמלה נוספת )הדפסת לוגו, צבע נוסף(

 שוברים : 5,000דמי משלוח עבור כל 
 מע"מ ₪ +  17ת.ד. :  דמי משלוח ל

 מע"מ ₪ +  42דמי משלוח בדואר שליחים : 
  

 

 שוברים 50,000מעל  שוברים 10,000מעל  שוברים 5,001-10,000 שוברים 1,001-5,000 שוברים 501-1,000 םשוברי 500  

 אג' 0.10 אג' 0.10 אג' 0.10 אג' 0.12 אג' 0.12 אג' 0.17 חלקים צבע אחד  2שובר 

 אג' 0.12 אג' 0.12 אג' 0.12 אג' 0.13 אג' 0.13 אג' 0.18 חלקים שני צבעים   2שובר 

 אג' 0.13 אג' 0.13 אג' 0.13 אג' 0.13 אג' 0.14 אג' 0.20 חלקים צבע אחד  3 שובר

 אג' 0.14 אג' 0.14 אג' 0.14 אג' 0.14 אג' 0.14 אג' 0.20 חלקים שני צבעים   3שובר 

 אג' 0.07 אג' 0.07 אג' 0.07 אג' 0.07 אג' 0.07 אג' 0.09 תוספת להדפסת גב 

 אג' 0.09 אג' 0.09 אג' 0.09 אג' 0.09 אג' 0.09 אג' 0.13 תוספת לוגו 

 אג' 0.05 אג' 0.05 אג' 0.05 אג' 0.05 אג' 0.05 אג' 0.09 תוספת צבע נוסף

 ט.ל.ח.
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 20/20/0202 -החל מה 0202 אפרילבנק הדואר  -לוח התעריפים העיקריים שירותים נוספים לכלל הציבור 

 גובה האגרה שירותים נוספים
 01% מע"מ כולל

  המשלם הערות

מילוות מכוח החוקים  פדיוןתשלום ליחיד בעד 
המפורטים בתוספת הראשונה לחוק המילוות 

, ובלבד שהציג 1977)הוראות שונות(, התשל"ח 
או הודעת זכאות מבנק ישראל  מלווהתעודת 

 הרשומה על שמו

 הפדיוןמבקש    ₪23.59 

מסירת מידע בכתב, בנוגע לתעודת מילווה אחת 
ש יחיד שלא קיבל הודעת זכאות או יותר, למבק

מבנק ישראל, לרבות עדכון פרטי המבקש לצורך 
העברתם לבנק ישראל, ובלבד שהציג המבקש 

 לכל בירור -את תעודת המילווה

 מבקש השרות   ₪21.57 

אימות חתימה על כתב הצהרה והתחייבות בשל 
 אובדן תעודת מילווה

 מבקש ההצהרה   ₪5.99 

או המחאת דואר לפי בקשת  את כסףחביטול המ
 השולח

 השולח   7.80 ₪

הארכת תוקף של המחאת כסף או המחאת דואר 
 שפקע תוקפה

 מבקש ההעברה   ₪7.80 

חקירה על אודות תשלום שנטען עליו ששולם בין 
לכל אחד מן הימים הכלולים - מסוימיםתאריכים 

 בין שני התאריכים

 מבקש החקירה   ₪9.00 

בדבר גורלה של המחאת כסף חקירה 
 16כמשמעותה בפרט 

 מבקש החקירה   ₪8.24 

חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר 
 27כמשמעותה בפרט 

 מבקש החקירה   ₪8.24 

התאמה ממכונת של פעולות לחיוב בחשבון 
 פעולות 10לכל  -סילוקים

 בעל החשבון   ₪5.76 

ידע ממוכן, העברת נתונים מהמחאות למאגר מ
 המחאות 10לכל  -לפי בקשת בעל החשבון

 בעל החשבון   ₪5.76 

 מבקש השירות   ₪5.99  אימות חתימתו של ערב

 העברת כספים באמצעות המחאת דואר בסכום נקוב
 בהתאם לבקשת מקבל השירות )המחאה בנקאית(

 סכומים בשקלים חדשים0 כמפורט להלן0 לכל העברה1

 גובה האגרה  
 01% מע"מ ללכו

 המשלם  הערות

 רוכש ההמחאה   ₪6.72  200עד 

 רוכש ההמחאה   ₪8.97  500עד  200 -למעלה מ

 רוכש ההמחאה   ₪13.47  1,000עד  500-למעלה מ

 רוכש ההמחאה   ₪15.71  2,500עד  1,000 -למעלה מ

 אהרוכש ההמח   ₪19.07  5,000עד  2,500 -למעלה מ

 ההמחאהרוכש    ₪25.81  10,000עד  5,000 -למעלה מ

 ההמחאהרוכש    ₪32.54  (2) 15,000עד  10,000  -למעלה מ
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 20/20/0202 -החל מה 0202 אפרילבנק הדואר  -לוח התעריפים העיקריים שירותים נוספים לכלל הציבור 

 שירותים נוספים לכלל הציבור  

 גובה האגרה סוג פעולה נושא
 01% מע"מ כולל

 המשלם  הערות 

תשלום שוברים בדלפק  אגרת תקבול / תשלום 
 ביחידת דואר 

 מבצע הפעולה  לפי שובר  2.00 ₪

 מבצע הפעולה  לפי שובר  ₪9.00  איתור תשלום  אגרת  חקירה 

העברת כספים מזומן בזמן )
 בתוך הארץ( 

העברה כספים מיחידת דואר 
דת דואר לתשלום ליחי

 במזומן 

₪   20.98 -החל מ
- 

לפי מדרגות סכום  קרן  
 העברה  

 מבצע הפעולה 

הפקדה לחשבון בנק מסחרי 
 בארץ 

הפקדת מזומן לחשבון בבנק 
 מסחרי 

לפי מדרגות סכום  קרן   ₪ 39.50 -החל מ
 העברה  

 מבצע הפעולה 

כרטיס גיפטקארד פלוס 
 )שקלי נטען(

טעינה חד פעמית בסכום  ₪25.00  רכישת כרטיס  אחד 
 מקסימום₪  50מינימום 

600  ₪ 

 מבצע הפעולה 

טעינה חד פעמית בסכום  ₪22.00  רכישת שני כרטיסים ומעלה 
 מקסימום₪  50מינימום 

600  ₪ 

 מבצע הפעולה 

כרטיס במט"ח   ןפירעו
מאסטרקארד 

 דולר/אירו/ליש"ט  

 מבצע הפעולה  מבצע הפעולה    

טיס נטען רב מכירה של כר
מאסטרקארד( מטבעי )

 אירו/ליש"ט/שקל  

 מבצע הפעולה    ₪45.00 

נטען  מכירה של כרטיס
פרימיום במגוון מטבעות 

  (מאסטרקארד)

 מבצע הפעולה    ₪85.00 

טעינה חוזרת של כרטיס 
 שקלנטען במטבע שאינו 

   בש"ח בתשלום 

מסכום הטעינה  1%
 ₪ 7או מינימום 

 מבצע הפעולה   

טעינה חוזרת של כרטיס 
דולר בתשלום ויזה  נטען 

 במט"ח   

מסכום הטעינה  2%
 5$או מינימום 

 

 מבצע הפעולה   

טעינה חוזרת של כרטיס 
 דולרמאסטרקארד  נטען 

בתשלום  /אירו/ ליש"ט
 במט"ח   

מסכום הטעינה  2%
 ₪  15 או מינימום
 

 מבצע הפעולה 

טעינה ארנק שקלי בכרטיס 
 מאסטרקארד 

מסכום  2.5%
הטעינה או מינימום 

7   ₪ 

 מבצע הפעולה   

כרטיס במט"ח   ןפירעו
מאסטרקארד 

 דולר/אירו/ליש"ט  

מסכום מט"ח  1%
 ןלפירעו

 מבצע הפעולה   

ויזה כרטיס במט"ח   ןפירעו
 דולר 

מסכום מט"ח  2%
או מינימום  לפירעון

5% 

 מבצע הפעולה  

 אי שימוש בכרטיס נטען  
  דולר ויזה 

עמלה חודשית תחויב   3$
בכרטיס בו קיימת יתרה, 

במידה ולא נעשה בו שימוש 
 מעל שנה.  

 בעל הכרטיס 

אי שימוש בכרטיס נטען רב 
 רד אמטבעי מאסטרק

או שווה ערך ₪  12
 במט"ח

עמלה חודשית תחויב  
בכרטיס בו קיימת יתרה, 

במידה ולא נעשה בו שימוש 
 מעל שנה.  

 בעל הכרטיס 

ומן ממכשיר משיכת מז
 כרטיס ויזה דולר – יאוטומט

$ בתוך ארה"ב, 3
 $ מחוץ לארה"ב4

 בעל הכרטיס איתו מתבצעת הפעולה   

משיכת מזומן ממכשיר  
כרטיסי  – יאוטומט

 מאסטרקארד

עבור משיכה ₪  5
בארץ, או שווה ערך 
 במטבעות השונים ,

עבור משיכה ₪  12
בחוץ לארץ או שווה 

ערך במטבעות 
 השונים.

 הכרטיס איתו מתבצעת הפעולה בעל 
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 (western Unionהעברות כספים בינלאומיות )
 באמצעות "ווסטרן יוניון" 

 WNהעברות לחו"ל ומחו"ל תוך דקות1 התעריפים נקבעים ע"י חברת 

  ומשתנים מעת לעת1

סכום העברה בדולרים 

  AMOUNT) ארה"ב ( 
סכום העמלה 

בדולרים ) ארה"ב ( 

FEE  )כולל מע"מ (  

 

  13  50עד 1 

50.01-100 14  

100.01-200 21  

200.01-300 27  

300.01-400 32  

400.01-500 37  

500.01-750 42  

750.01-1,000 47  

לקבלת פרטים פנה  1,000מעל 
 לפקיד באשנב 

 

 במידה והפעולה תבוצע במט"ח ייגבו דמי טיפול.
 ציגי השירות והמכירות.פרטים אצל נ-מבצעים מיוחדים לחלק מהמדינות 

ההעברות הכספים יבוצעו לפי שער קנייה/מכירה של בנק הדואר להעברות 
 והמחאות.

 ירו"'העברות לחשבון בנק בחו"ל 0 שירות "יורוג

סכום העברה בדולרים 
  AMOUNT) ארה"ב ( 

לקוחות ללא חשבון 
 בבנק הדואר 

 בעל חשבון בבנק הדואר *

גובה העמלה בדולרים  
 ( )כולל מע"מ( )ארה"ב

גובה העמלה בדולרים )ארה"ב( 
 )כולל מע"מ( 

 OUR                   BEN  
    

OUR             BEN     

     15                       28  2,000עד 1 
   

23                12        

2,001-5,000 33                       20     
   

26                15        

5,001-10,000 43                       30     
   

35                23        

10,001-20,000 50                       30     
   

40                27        

20,001-25,000 55                       35     
   

50                35        

 כום הקרן יבוצע במט"ח מזומן, יחויב המעביר בדמי טיפולבמידה ותשלום ס
 מסכום הקרן. 0.75%בסך 

ההעברות הכספים יבוצעו לפי שערי קנייה/מכירה של בנק הדואר להעברות 
 והמחאות.

 מתבצעת באמצעות אתר בנקאות ביתית לרבות אם ההעברה*

 ללא עמלה -ל לחשבון בבנק הדואר "קבלת כספים מחו

 מט"חשירותי המרת 

קנייה או מכירה של 
 מטבע חוץ במזומן

העסקאות יבוצעו לפי שערי  ללא עמלה
 בנק הדואר

קנייה או מכירה של 
מטבע חוץ בהמחאות 

 נוסעים

העסקאות יבוצעו לפי שערי בנק  ללא עמלה
 הדואר

משיכת מזומנים 
 מחשבון מט"ח

  

הפרשי שער בין 
 מכירת מזומן לשער 
העברות/המחאות, 

משיכה כפול סכום ה
 במט"ח

 בעל החשבון
  

הפקדת מזומן בחשבון 
 מט"ח

  

הפרשי שער בין קניית 
 מזומן לשער

העברות/המחאות, 
כפול סכום ההפקדה 

 במט"ח

 בעל החשבון
  

 ט.ל.ח


