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24.3.21

הודעות שוטפות
לתשומת לבכם  -שיעורי ריבית על פקדונות (כולל שיעור ריבית לתיקונים) ושיעור ריבית הליבור המעוגל ,מתפרסמים
בעמדה לשירות עצמי.

הודעה לציבור הלקוחות
הננו להודיעכם כי החל מתאריך ג' אייר ,תשפ"א( 15.4.2021 ,אלא אם כן צוין אחרת) ,יחולו שינויים בתעריפון ליחידים ועסקים קטנים,
כדלקמן:
 .1פעולה ע"י פקיד – סעיף 1.2.1
בהתאם להנחיות בנק ישראל ,בתאריך  13.4.2021תסתיים ההטבה שניתנה עבור "פעולה ע"י פקיד" שתבוצע באמצעות המוקד
הטלפוני .עם זאת ,ההטבה תוארך עד  ,20.7.2021מועד בו תחזור להיגבות עמלת פעולה ע"י פקיד בסך  ₪ 6.3במקום עמלת
"פעולה בערוץ ישיר" בסך .₪ 2.5
 .2מכתב התראה של עו"ד – סעיף 2.2.1
בהתאם להנחיות בנק ישראל ,בתאריך  13.4.2021תסתיים ההטבה שניתנה עבור הוצאת מכתב התראה של עו"ד ,לפיה נגבתה
עמלה בסך  ₪ 50למכתב .החל מתאריך  14.4.21תיגבה עמלה בסך .₪ 147.0
 .3הקצאת אשראי – עסק קטן – סעיף 3.1.2
 .3.1שיעור העמלה למשיכת יתר במט"י שונה לערך רבעוני –  0.475%לרבעון מגובה המסגרת (במקום  1.9%לשנה).
 .3.2שיעור העמלה למשיכת יתר במט"ח שונה לערך רבעוני –  0.375%לרבעון מגובה המסגרת" (במקום  1.5%לשנה).
 .4עמלת חליפין – סעיף 5.1
בתוקף החל מתאריך " 21/3/2021עסקות המרה/רכישת מט"ח עד לגובה (שווה ערך)  - 10$פטורות מעמלה".
 .5דמי כרטיס חיוב מיידי
בהתאם להנחיות בנק ישראל ,בחודש מרץ  2021תסתיים ההטבה שניתנה לכרטיסי דיירקט .החל מהחיוב עבור חודש אפריל 2021
והלאה תיגבה עמלה בסך  ₪ 8.5לחודש.
 .6ערבות בנקאית המובטחת בפיקדון כספי ספציפי (למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר) – ערבות מעל - ₪ 100,000
סעיף .3.5.3.21
הופחתה עמלת המינימום ל( ₪ 300.0 -במקום )₪ 380.0
שיעור העמלה המעודכן הינו –  3.0%לשנה ,מינימום .₪ 300.0
 .7קנייה ,מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה) – סעיף 4.4.1
נוספה הערה "בגין רכישה/מכירה של  ETFבאמצעות הוראות קבע תיגבה העמלה בכפוף לעמלת מינימום מופחתת בסך 4.5$
(במקום .")40.0$
 .8המרת ניירות ערך דואליים – סעיף 4.7.2
סכום העמלה הופחת ל( 30.0$ -במקום .)50.0$
 .9חלק  – 11הוצאות צד שלישי
 .9.1הערכת נכס ע"י שמאי מוסמך שימנה הבנק – תשלום ע"י הלווה ישירות לשמאי
 בהלוואות מכספי תקציב (לזכאי משרד השיכון): .9.1.1דירה בבית קומות – סעיף 11.2.1.1
עודכן התשלום לשמאי ל( ₪ 280.34 -לא כולל הוצאות נסיעה)  +מע"מ,
מקסימום – ( ₪ 351.28כולל נסיעות)  +מע"מ.
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.9.1.2

.9.1.3

שמאי בודק בהלוואות סיוע מוגבר לעולים מאתיופיה (התשלום יחול על משרד הבינוי והשיכון) – סעיף
11.2.1.3
עודכן התשלום לשמאי ל( ₪ 503.41 -כולל הוצאות נסיעה)  +מע"מ.
בית חד-קומתי ,צמוד קרקע או משק חקלאי – סעיף 11.2.1.2
שרות זה הוחרג מתקנות משרד הבינוי והשיכון ולכן נמחק מהתעריפון.

לקוחות יקרים,
בנק מסד בע"מ ("הבנק") מתכבד בזה להודיע ללקוחותיו על ביצוע עדכונים ושינויים בכתב התנאים הכלליים לניהול חשבון
("החוברת").
מרבית השינויים נעשו בעקבות הוראות חוק שירותי תשלום התשע"ט  , 2019 -אשר ייכנס לתוקף ביום  14באוקטובר  .2020כמו כן
עודכנו נושאים נוספים ,ביניהם  -סעיף "מסירת פרטים ומאגרי מידע" והגדרת "רי בית הליבור המעוגל" נוכח הצפי להפסקת הפרסום
והשימוש בריבית הליבור (.)LIBOR
עדכונים ושינויים אלו ייכנסו לתוקף במועד כניסת החוק לתוקף .הודעות מפורטות בדבר העדכונים והשינויים האמורים נשלחו לכלל
לקוחות הבנק .בנוסף ,הנוסח המלא והמחייב של החוברת ,וכן תקציר של עיקריה לעניין שירותי תשלום ,פורסמו באתר האינטרנט של
הבנק.
לקבלת החוברת המעודכנת או התקציר ניתן לפנות לסניפי הבנק או למסד  callבטלפון *2448

חובת הכללת מס' חשבונך במבנה  IBANבתקבולים מחו"ל
לידיעתך  -כל תקבול מחו"ל ,במט"ח או בש"ח ,חייב לכלול את מס' חשבונך במבנה .IBAN -
תוכל למצוא את מס' חשבונך במבנה  IBANבאזור האישי באתר האון ליין ובספח פנקס השיקים ,או
לקבלו מהבנקאי בסניף.

