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  44עמוד מס' 

 

 (1הטבות לקבוצות אוכלוסייה ) -נספח א' 

 נושא
 צעירים

 10מורה  (3גמלאי ) סטודנטים חיילים ( 19 - 14)  

פעולה ע"י פקיד / פעולה 

 בערוץ ישיר

 הנחה 100% הנחה 50% הנחה 100% הנחה 100%  הנחה 100%

 דמי ניהול מינימליים
סכום קבוע של  - הנחה 100% הנחה 100% הנחה 100%

 ש"ח לחודש 10

קניה, מכירה ופדיון של ני"ע 

הנסחרים בבורסה בת"א 

)למעט קרנות נאמנות, 

אופציות מעו"ף וחוזים 

מניות -עתידיים במעו"ף(

 ואגרות חוב

0.39% * 

 

0.39% * 0.39% * 0.39% *   - 

קניה, מכירה, ופדיון של ני"ע 

ה בת"א הנסחרים בבורס

)למעט קרנות נאמנות, 

אופציות מעו"ף וחוזים 

מילווה -עתידיים במעו"ף(

 קצר  מועד

0.055% * 

 

0.055% * 0.055% * 0.055% * - 

הוראת קניה/מכירה שלא 

 בוצעה

  ש"ח 20 ש"ח 20 ש"ח 20 ש"ח 20

קניה, מכירה וכתיבה של 

 אופציות מעו"ף

2.5% * 2.5% * 2.5% * 2.5% * - 



 תעריפון ליחידים ולעסקים קטנים

 

 

 
  45עמוד מס' 

 

 )המשך(

 אנוש
 צעירים

 10מורה  (3גמלאי ) סטודנטים חיילים ( 19 - 14)  

קניה, מכירה וכתיבת של 

 חוזים עתידיים במעו"ף

 - * ש"ח 10 * ש"ח 10 * ש"ח 10 * ש"ח 10

קניה, מכירה ופדיון של ני"ע 

בחו"ל מניות אגרות חוב 

 וקרנות נאמנות

0.4% * 0.4% * 0.4% * 0.4% * - 

"ע קניה מכירה ופדיון של ני

 אופציות -בחו"ל 

0.5% * 0.5% * 0.5% * 0.5% * - 

דמי ניהול פקדון ני"ע 

 /שאינם נסחריםהנסחרים

 בארץ 

0.1% ** 0.1% ** 0.1% ** 0.133% ** - 

דמי ניהול  פקדון ני"ע 

 /שאינם נסחרים הנסחרים

 בחו"ל

0.1% ** 0.1% ** 0.1% ** 0.133% ** - 

 - הנחה * 50% הנחה * 100% *הנחה  100% הנחה * 100% עמלת חליפין

 - הנחה 50% הנחה 50% הנחה 50% הנחה 50% רגיל )פ( -פנקסי שקים 

 
 הערות:

 לענייןלעת תאם לתבחינים הנהוגים בבנק מעת ההטבות יוענקו בחשבון המסווג בבנק כמשתייך לקבוצת האוכלוסייה הרלבנטית, בה .1

 זה.

 לחיילים בלבד. .2

 תנאים לצירוף: .3

 עדון גמלאי אם עומד בכללים שלהלן:חשבון יצורף למו

  64, לקוחה מגיל 67לקוח מגיל. 

 ש"ח ומעלה )כולל קופות גמל מקושרות במעמד עצמאי(. 100,000סיבה בסכום של אחשבון בו גובה הפ 

 .הכנסה חודשית בחשבון מדמי גמלה ו/או ביטוח לאומי ו/או רנטה 

פעולות ע"י פקיד בחודש, במחיר של פעולה בערוץ ישיר )לכל  4-ים ל" זכאמוגבלות עםאנשים חשבונות "אזרחים ותיקים" או "

 .פעולה(

 -בהתאם לכללי הבנקאות )שירות ללקוח()עמלות( לידיעת הלקוחות,

    לקוח שהציג לבנק תעודת אזרח ותיק כמשמעותה בחוק האזרחים הותיקים. -"אזרח ותיק"

או  40%חון או מהמוסד לביטוח לאומי, ולפיו הוא סובל מנכות בשיעור של לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביט -"מוגבלות עםאדם "

 יותר.

 )פ( עמלה בפיקוח המפקח על המחירים

 עמלת המינימום בתעריפון הבנק)*( בכפוף ל

 בתעריפון הבנק המקסימוםבכפוף לעמלת *(*)

 

 מהירים לקישורים חזרה




