ج ول الفسوم والعموالت مديمة بال والف االمفيكي
#

نوع العمولة

.1

إصددد اف شدددف شددديكات

.2

إصدددددد اف شددددددف شدددددديكات

ددددددة

.3

إصدددددد اف شددددددف شدددددديكات

ددددددة

.4

طباعة شف شيكات شجافي

$2

.5

شيك معا لع م كفاية الفصي

$15

.6

شيك معا السباب نية

$11

.7

شيكات بفسم الشحصيل ااآلجمة

$1

إيضاحات

العمولة

#

الشيكات
وفقة

دددة 11

عشفين وفقة

خمسين وفقة

$3.5

 35سنت سعف الوفقة الواح ة

$7

 35سنت سعف الوفقة الواح ة

$17.5

 35سنت سعف الوفقة الواح ة

.8

نوع العمولة

العمولة

عمولة إيداف الشيك الواح

 $1.5لمشيكات ذات االفقام المشسمسمة

 $5لكل وفقة شيك فقميا غيف مشسمسل

شطبق الشعميمات اال افية بخصوص ايداف صفف الشيكات

.9

شيك مفشجع كداصة اس اف يمية

.11

شص يق شيك

.11

شحصيل الشيكات المسحوبة عم

عمولة البنك اإلس اف يمي
$5
$1.5

بنوك اس اف يمية محميةابفاق

ويضاف إلييا اشوفة المطبعدة بحد اقصد  15والف  ،ومدا

از عن ذلك يشم شوقيع العميل عم كشاب خاص يفي بعممدو

$5

الشيكات الشي شزي عن $11111ولغاية $111111

$15

الشيكات الشي شزي عن $111111
شسشو

اشوفة المطبعة

ال والف أو ما يعا ليا

الشدديك بسددبب ع د م كفايددة الفصددي ويحظددف اسددشيفا يا مددن

.12

إص اف شيك مصف ي  /مسدحوب

شسشو ي من الساحب امحفف الشيك ي حال اعا ة الشديك

.13

شددددددددديكات الشحصددددددددديل ا جنبيدددددددددة

بسددبب اخددشلف الشوقيددع او اخددشلف الشفددديط او عد م شوقيددع

ىذة العمولة عم الشيكات المحمية المو عدة لمشحصديل

وششمل شكمفة شداص الشيكات عم نظام بدفاق لكدل شديك بعممدة

ددي حددال اعددا ة

المسشفي

الشيكات لغاية  $ 11111شضاف الييدا اجدوف بدفاق بديمدة

 35سنت

وشحممو لمشكمفة االضا ية الشي شمت كطمبو  ،أو شوقيعو عم
شسددشو ي مددن السدداحب امحددفف الشدديك

إيضاحات

$21

عم بنوك خافجية

%1.125

المسددحوبة عمد بنددوك بددا ف ن مددع

الساحب عم الشصحيح و يحظف اسشيفا يا من المسشفي

من قيمة الشيك وبح ا ن $11

ا خذ بعين االعشباف عمولة البنك

المبمغ يشمل اجوف بفاق بديمة  51سدنت وحيدث ان النظدام

.14

شددددددديكات الشحصددددددديل ا جنبيدددددددة

يدددوم بشحصدديل بديددة االجددوف عن د اسددشحداق الشدديك  ،يددشم

.15

أجددددوف شحصدددديل شدددديك واف مددددن

شطبيق اجوف بوالص الشحصيل

 1والف لمشيكات لغاية  11آالف والف

.16

إعا ة شيك أجنبي واف من بنوك

شطبيق اجوف بوالص الشحصيل

البنكي يدوم دط بشحصيل اجوف شيكات بفسم الشحصديل وال

شطبيق نفس اجوف شداص وىي :

 5والف لمشيكات من  11111والف ولغاية  111الف والف

 15والف لمشيكات الشي قيمشيا اعم من  111الف والف

%1.125

المفسمة لبنوك خافجية
بنوك خافجية
خافجية

 .17سحب شيكات آجمة من الشحصيل

$1.51

من قيمة الشيك وبح ا ن $11

لكل شيك
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#

نوع العمولة

.1

إعا ة شحويل حوالة واف ة ولية

.2

حوالدددددة واف ة مدددددن الخدددددافج بددددد ون

$5

.3

حوالة واف ة من خافج مسطين

$2

.4

.5

أيبان أيبان خطأ

الحوالددددة الصددددا فة الدددد ددددفوع البنددددك
االسددددددلمي اخددددددل مسدددددددطينامحمية
وششمل شكمفة اسشخ ام نظام البفاق

حوالدددددددة صدددددددا فة الددددددد دددددددفوع
المصافف ا خفه اخل مسدطين
امحمية نظام البفاق

إيضاحات

العمولة

الحواالت

$4

شعامل معاممة الحوالة الصا فة بنفس قيمدة العمولدة كحد اقصد
وحسب نوع الحوالة

شخصم مدن صدا ي قيمدة الحوالدة لد ه قيد ىا لحسداب المسدشفي

.11

$5

الحواالت لغاية  3111والف

$8

الحواالت لغاية  21111والف

.2

$21
$71

$61

الحواالت الشي شزي عن  5111والف

ب ون عمولة

$5

$15

الحواالت لغاية  111111والف

 %1.15ي مبمغ اضا ي يزي عن $ 111111
يضاف إل العمولة أجوف  1والف ب ل أجوف سويفت

الحواالت لغاية  3111والف

.3

.4

السحب واالي اع

عمولدددددة إيددددد اع ندددددد دددددي دددددفع
وسحبو من فع آخف

%1.25
او$11

عمولدددددددددة اإليددددددددد اع بالشددددددددديكل
اإلس اف يمي

%1.2

عمولة سحب ند ي عن الكاونشف

عمولة سحب ند ي

اييما اقل

$1

%1.15

الحواالت لغاية  21111والف

الحواالت لغاية  111111والف

.7

االسددشعلم عددن حوالددة صددا فة إلدد
بنددددوك خددددافج مسددددطين ،ويضدددداف

$21

 $21مدطوعة شاممة أجوف السويفت و يضاف الييا أجوف
البنك المفاسل

إلييا عمولة البنك المفاسل

العميل وموا دشو .

.8

شعد يل حوالددة صددا فة بنددال عمد
طمب العميل

ند ا من فع اخف ي نفس اليوم

االي اعات اليومية الشي شزي عن  111ألف شيكل

أو مجمدددوع االيددد اعات الند يدددة الشدددي شزيددد عدددن نصدددف مميدددون
شيكل خلل الشديف الواحد امدع عد م شكدفاف احشسداب االيد اعات
الشي شم اسشيفال عمولة عمييا ضمن السدف اليومي

عمددد جميدددع العمدددلل لمدددن يحمدددل بطاقدددة صدددفاف آلدددي وبحددد و

سدف البطاقة  $ 1611ويعف منيا ذوي االحشياجدات الخاصدة
االصم والبكم والمكفو ين واالميين
عن عمميات السحب اليومية الشدي شزيد عدن  31الدف والف او

ما يعا ليدا بدالعملت االخدفه وبسددف  311الدف والف شديفياا
يجددوز لممصددفف ع د م شنفيددذ عمميددة السددحب لممبددالغ الشددي شزي د
عم د اعلمددو مددن قبددل العميددل بفغبشددو بسددحبيا وبح د اقص د
 311والف  ,ويجدددوز اسدددشيفال عمولدددة عدددن عمميدددات السدددحب

 %1.15ي مبمغ اضا ي يزي عن $ 111111
يضاف إل العمولة أجوف  1والف ب ل أجوف سويفت

$7

شسددشو

ددي حدداالت االي د اع الند د ي مددن ددفع وسددحب المبمددغ

عن  111الف والف او ما يعا ليا اال بعد مدفوف يدومين انندين

ملحظدددةاايشم االحشسددداباآليا بنسدددبة %1.25وبحددد اقصددد حسدددب
ماىو مذكوفأعله

يكددون الح د االعم د لعمولددة االسددشعلم عددن الح دواالت الشددي شدددل عددن
 311والف  5والف
يضاف الييا اية شكاليف اضا ية من عموالت وفسوم شخص المصافف
المفاسمة او مسشمم الحوالة
يددشم اسددشيفال مبمددغ  7والف عند كددل عمميددة اسددشعلم بنددال عمد طمددب

الحواالت الشي شزي عن $ 11111

يضاف ال العمولة اجوف وسويفت  +عمولة البنك المفاسل

.1

$21

$21

الحواالت لغاية  5111والف

حسب ما ىو مذكوفأعله

.6

.9

واإل صاح لو عن سبب الخصم

ملحظددددة:اايشم االحشسدددداباآليا بنسددددبة %0.1وبحدددد اقصدددد

حوالدددددددة صدددددددا فة إلددددددد دددددددفوع
المصافف االخفه خافج مسطين

#

نوع العمولة
عمولددددة طمددددب اسددددشف ا حوالددددة
صا فة
عمولة اص اف حوالة بشافيخ حق
مح

العمولة

إيضاحات
عم ان ال ششجاوز شكاليف المصفف الفعمية اضا ة ال ايدة
شكاليف شخص البنوك المفاسمة او مسشمم الحوالة
الحواالت لغاية $ 11111

الشدديفية الشددي شزي د شزي د عددن  311الددف والف او مددا يعا ليددا
بالنسبة المذكوفة ون ح اقص .

شسشو دط دي حدال قيدام صداحب الحسداب بالسدحب ندد ا مدن
حسابو الشخصي
.5
.6

عمولة اي اع سحب بعممة ع ا
اال والف  ,ال يناف  ,الشيدل

إي اع ند مع ني  ،باإلضا ة إل
أجوف المفاسل

%1.2
%2

لممبالغ الشي شزي عن  21ألف يوفو .
لكل عممية إي اع ند ي يضاف الييا أجوف المفاسل
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#
.1
.2
.3
.4
.5

نوع العمولة
أجددوف خ ماشيددة طمددب ا شمدداني
جي

أجددددوف خ ماشية اسشب ال إسددددداط
كفيل
عمولدددددة إلغدددددال شسدددددييلت بعددددد
الموا دة اإل افية وقبل الشنفيذ
أجوف خ ماشية شغييف ضمانة

فسوم ب ل طباعة شدفيف ا شماني
لأل ددددددد اف والجمعيدددددددات وا ن يدددددددة
والمؤسسات غيف الفبحية

.1

عمولة خ مات الصفاف اآللي

.2

عمولددددة إصدددد اف بطاقددددة سددددحب

.3

عمولة اص اف بطاقة صفاف الدي

.4

عمولة إص اف بطاقة صفاف آلي

.5

عمولة اسشب ال فقم سفي لبطاقة

.6

عمولة اسشخ ام المدسم الوطني

ند ي اATM

إيضاحات

العمولة

الشسييلت اإل شمانية
$2
لأل اف
$5
لمشفكات والمؤسسات
$5
شسشو العمولة من الم ين عن كل كفيل
$11

لأل اف و الشفكات والمؤسسات

$11
 11شيكل

ي حال شجاوز ع صفحات الشدفيف اال شماني المطبوع عن
ا 7صدفحات  ،يدشم اسددشيفال فسدوم اضدا ية بديمددة ا 1.5
نصف شيكل عن كل صفحة اضا ية .

خ مات الصفاف االلي
$1.35

شخصم شيفيا
مجانا ول مفه

ول إص اف

$5

ب ل شالف
ب ل اق

صفاف الي

بخلف ا فقام الشي شم شغيفىا من خلل الصفاف اآللي
عن كل عممية سحب ند ي :

$ 1.25

 211مدددس بعممدددة الددد يناف  25 ,سدددنت بعممدددة الددد والف ,
شيكل واح بعممة الشيكل

عن كل عممية اسشعلم :

$ 1.12

#

العمولة

خ مات مشففقة
.1

شحصددددددددددددديل واشيفومسدددددددددددددشحدات،

$1.5

مؤسسدددات مخشمفدددة لعمدددلل البندددك

 111مس بعممة ال يناف  12 ,سدنت بعممدة الد والف 51 ,
اغوفة بعممة الشيكل .

حسب االشفاقيات الموقعة بحيث ال ششجاوز المبمغ المذكوف

او  2شيكل

دط
.2

شس ي قسا م ضفيبية

.3

اوامف ال ع ال وفي النابت

$5

.4

صدددددن وق أماندددددات حجدددددم صدددددغيف

$51

 2شيكل

شسشو

لمفة واح ة سنويا عند طمدب االمدف او شع يمدو ويسدشنن

من ذلك االوامف المشعمدة بشس ي الشسييلت

سدددددنويا والشدددددأمين المسدددددشف 121
والف

.5

صددددن وق أمانددددات حجددددم وسددددط

.6

صدددددن وق أماندددددات حجدددددم كبيدددددف

$75

والشأمين المسشف  181والف

$121

والشأمين المسشف  241والف
.7

عمولة قبول شعميمات عبف الفاكس

$5

شسشو

لمفة واح ة عن شد يم الطمب

.8

عمولة قبول شفويض لأل اف

$5

شسشو

لمفة واح ة

.9

شعدددددد يل او واضدددددددا ة او الغدددددددال

$3

لكل عممية شغييف اضا ة شع يل عم المفوضين بالشوقيع

مفوضين بالشوقيع

$5
$4

نوع العمولة

إيضاحات

اخمي لكل فسالة بح أ ن

.11

بفي

.11

بفي وطني لكل فسالة بح أ ند

.12

ولي لكل فسدالة بحد أ ند

ولكل شخص
$1

الكمفة الفعمية

$1

الكمفة الفعمية
بفي

$7.5

الكمفة الفعمية

.13

ددداكس اخمدددي لكدددل فسدددالة بحددد

.14

ددداكس وطندددي لكدددل فسدددالة بحددد

$1.5

أ ن الكمفة الفعمية

$4.5

أ ن الكمفة الفعمية
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#
.15

نوع العمولة

ددداكس ولدددي لكدددل فسدددالة بحددد

العمولة
$7.5

أ ن الكمفة الفعمية

أجوف سويفت لكل سويفت

$11

 .17طمدددددب كشدددددف حسددددداباغيف وفي

$1.15

.16

بنال عم طمب العميل

.18

طمدددددددددددددب كشدددددددددددددف حسددددددددددددداب

.19

شصويف الشيكات والمسشن ات

وشددديا ة شعزيدددز لمددد قق الحسدددابات
وشدددديا ة أفبدددداح مدبوضددددة لغايددددات

.3

.4

$1.5
$1.5

عن كل مسشن إذا كان المسشن المطموب أقل من سنة

$51

مبمغ مدطوع عن كل عمميدة شصدويف لممسدشن ات االكندف مدن

.6

.7

$11

.8

 .21الخ مات المصف ية عبف االنشفنت

.9

مجانا

.11

.22
.23

فسدددوم مطابددددة الشواقيدددع لجيدددات

$5

شح د

.24

صددددددفف اليبددددددات والمسدددددداع ات

$3

حسب االشفاقيات اشسشو

.25

عمولة شدسيم حصص الوفنة

$5

لكل حصة باسشننال الدصف

خافجية

مددن ا ددفة الخزينددة واس دواق المددالاالففق بددين اسددعاف

بما ال يشجاوز  3والف

االعشما
%1.625

عددن كددل فبددع سددنة أو جددزل منيددا

بح ا ن $71

.2

شعددد يل اعشمدددا واف لكدددل شعددد يل

$31

شع يل شفوط اعشما واف ازيدا ة

%1.25

أجددددوف إصدددد اف شدددديا ة خاصددددة

من قيمة االعشما و بح ا ن $61

$25

من المؤسسة او الجية المانحة

شعزيددز اعشمددا واف عددن كددل فبددع

$151

سنة أو جزل منيا
.12

إلغددددددددال اعشمددددددددا صددددددددا ف ون

$31

اسشغلل
.13

إلغال اعشما واف ون اسشغلل

.14

ش اول مسشن ات اعشما واف

.15

إعددددا ة مسددددشن ات اعشمددددا صددددا ف

باإلضا ة إل عمولة البنك المفاسل

$61
%1.25

من قيمة المسشن ات المش اولة وبح ا ن $45

$51

بددد ون دددع باإلضدددا ة إلددد أجدددوف

البفي

غيف شامل لعمولة البنك المفاسل

أو جزل منيا غيف شامل لعمولدة البندك

.11

الشحويل

بموجب كشوف

شبميغ اعشما اواف عدن كدل فبدع سدنة

%1.5

بح ا ن $45

بإعشما معين كطمب العميل

عمولة خ مة الفسا ل الدصيفة

.1

شم يدددد اعشمددددا واف لكددددل شدددديف

ا ن $41

قيمة االعشما

مجانا

دددشح اعشمدددا مسدددشن ي اصدددا ف

زيا ة مبمغ اعشما صا ف

%1.625

يشم االحشساب لكل شفة فبدع سدنوية او أي جدزل منيدا وبحد

باسشننال الشم ي أو الزيا ة

الضفيبة ,شيا ة لمن ييمو االمدف,

شيا ة الشزامات

شعد يل اعشمددا صددا ف لكددل شعد يل

$25

اضا ي أو أي جزل من الشيف

سنة شفيطة شوقيع العميل بما يفي موا دشو .
لمشفكات

$51

باسشننال الشم ي أو الزيا ة

لكل صفحة

$5

شم ي د اعشمددا صددا ف لكددل شدديف

بح ا ن $45

إضا ي أو اي جزل من الشيف

لكل صفحة

لأل اف

شحويددددددددددددددل اعشمددددددددددددددا اواف من

%1.15

قيمةاالعشما

.5

شافيخيالحساب مغمق

 .21إصدددد اف شدددديا ة فصددددي  ،والمددددللة
وحجدددددم الشعامدددددل ،وبدددددفالة الذمدددددة،

لكل وفقة ا شكمفة البفي

إيضاحات

#

نوع العمولة

العمولة

إيضاحات

%1.25

بح ا ن $45

.16

ف ض مسشن ات اعشما واف

$71

.17

عمولة اسشغلل اعشما

$31

لكل اسشغلل

المفاسل
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#

نوع العمولة

إيضاحات

العمولة

بوالص الشحصيل
.1

بوالص شحصيل صا فة

%1.325

وششددمل المسددشن ات والسددحوبات والشدديكات المفسددمة بفسددم

.2

شبميغ بوالص شحصيل واف ة

%1.325

وششددمل المسددشن ات والسددحوبات والشدديكات المفسددمة بفسددم

.3

عمولددة شحويددل بددوالص شحصدديل

.4

إعددددا ة بوليصددددة شحصددددديل واف ة

.1

قبددول سددحب زمنددي غيددف مكفددول

.2

قبددول سددحب زمنددي غيددف مكفددول

.3

قبددددددول سددددددحب زمنددددددي مكفددددددول

.4

كفالددة البنددك عمدد سددحب زمنددي

الشحصيل وبح ا ن $41
الشحصيل وبح ا ن $41

#
.5

.6

$61

لع م ال ع

شسشو

من البنك المفاسل وششمل اجوف البفي

اص اف كفالة ع

كفالددددددة ددددددع لشددددددفكة جددددددوال او

العمولة
%3

.7

شع د يل كفالددة باسددشننال الزيددا ة أو

 25شيكل

%1.5
%1.25

من قيمة البوليصة وبح ا ن $21

%1.5

يشم احشساب العمولة عن كدل شدفة فبدع سدنة أو جدزل منيدا

%1.5

يدشم احشسدداب العمولددة عددن كددل فبدع سددنة أو جددزل منيددا مددن

لبوليصة شحصيل واف ة

لبوليصة شحصيل صا فه

الشم ي
.8

كفالة شخميص جمفكي

$61

.9

إ افة حساب جافي جام

$1.5

*عن اسشيفا يا يشم الشوقف عن اسشيفال أي عموالت اخفه

با افة الحساب .

*يحظف اسشيفا يا من حسابات المشو ين غيف الموزعة عم

الوفنة
.11

.11

لبوليصة شحصيل واف

جوال وطنية أو ما يعا ليا بال والف .

$21

السحوبات
من قيمة البوليصة و بح ا ن $41

شحشسب العمولة عم اساس شفات فبدع سدنوية أو أي جدزل

منيا وبح ا ن $21

الوطنية

$61

واف ة إل بنك آخف

نوع العمولة

إيضاحات

إ افة حساب شو يف جام
إ افة حسددددددداب جدددددددافي ا دددددددن او

عمولة شحويل فاشب شيفي

$1.5

شسدشو

مدن حسددابات الشدو يف الجامد ة والشددي يددل فصددي ىا

عن  25والف
$2

لأل اف

$4

لمشفكات

من قيمة السحب الزمني وبح ا ن $41
قيمة السحب الزمني وبح ا ن $41

اعشما صا ف

الكفاالت
.1

إص اف كفالة خول عطال

%2

شحشسب العمولة عم اساس شفات فبدع سدنوية او اه جدزل

.2

إص اف كفالة حسن شنفيذ

%2.5

شحشسب العمولة عم اساس شفات فبدع سدنوية او اي جدزل

.3

إص اف كفالة صيانة

%2

شحشسب العمولة عم اساس شفات فبدع سدنوية او اه جدزل

.4

إص اف كفالة سمفة ا عة مد مة

%3

شحشسب العمولة عم اساس شفات فبع سنوية او اه جزل

منيا وبح ا ن $21
منيا وبح ا ن $21

منيا وبح ا ن $21
منيا وبح ا ن $21
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