לוח התעריפים העקריים  -בנק הדואר יולי 2019
שירותים לבעלי חשבון
פרטי בבנק הדואר

גובה האגרה בשקלים
גובה האגרה בשקלים )ללא מע“מ( )כולל מע“מ בגובה (17%

פתיחת חשבון סילוקים

& 46.04

& 53.87

רישום פעולה בחשבון

ללא תשלום

ללא תשלום

דמי ניהול חשבון

ללא תשלום

ללא תשלום

חשבון סילוקים לא פעיל
מעל  180יום

& 4.25

& 4.97

הפקדת סכום לזכות
חשבון מאת בעל חשבון
פרטי הפקדה עצמית

ללא תשלום

הפקדת סכום לזכות
חשבון פרטי מאת אדם
אחר בטופס שאישר אותו
בנק הדואר )(1

& 5.36

חיוב חשבון סילוקים בידי
מי שאינו בעל החשבון
לפי המחאה המשוכה על
בנק הדואר שלא
נפרעה באשנב במזומן
על ידי בעל חשבון פרטי

ללא תשלום

חיוב חשבון סילוקים בידי
בעל החשבון לפי המחאה
המשוכה על בנק הדואר,
הנפרעת באשנב במזומן
)משיכת כספים בידי בעל
חשבון בהמחאה אישית
של הלקוח(*

& 1.83

חיוב חשבון סילוקים בידי
בעל החשבון לפי שובר
קופה ,הנפרע באשנב
במזומן )משיכת כספים
בידי בעל חשבון בשובר
קופה(*

& 4.91

חיוב חשבון סילוקים לפי
הרשאה לחיוב חשבון
סילוקים

& 0.93

הערות

המשלם

בעשרה תשלומים שווים
במהלך השנה
הראשונה לפתיחת
החשבון

בעל חשבון

על פי תקנות בנק
הדואר נגבת עמלה
חודשית בגין חשבון
המתנהל בבנק הדואר
שלא בוצעה בו פעולה
משך  180יום ברציפות
בכפוף ליתרת זכות בלבד

בעל חשבון

ללא תשלום

& 6.27

בעל חשבון

ללא תשלום

& 2.12

& 5.74

& 1.09

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

בעל חשבון

בעל חשבון

בעל חשבון

שירותים לבעלי חשבון
פרטי בבנק הדואר

גובה האגרה בשקלים
גובה האגרה בשקלים )ללא מע“מ( )כולל מע“מ בגובה (17%

העברות כספים מחשבון
לחשבון בתוך בנק הדואר

ללא תשלום

העברות כספים מחשבון
בנק הדואר לחשבון בנק
אחר בכל אמצעי

& 5.36

העברות כספים מחשבון
בנק הדואר לחשבון בנק
אחר באמצעות אתר
הבנקאות הביתית*

& 5.36

העברות זה“ב מחשבון
בנק הדואר לחשבון
בבנק אחר

& 6.00

המחאה שהופקדה לזכות
חשבון ,והבנק שעליו
נמשכה לא כיבדה,
למעט פגם טכני
שקבע בנק הדואר

& 11.97

הערות

המשלם

ללא תשלום

בעל חשבון

& 6.27

& 6.27

בעל חשבון

& 7.02

בעל חשבון

& 14.00

בעל חשבון

המחאה משוכה על בנק
הדואר שלא כובדה על ידי
בנק הדואר

& 18.43

& 21.56

בעל חשבון

טיפול בהרשאה לחיוב
חשבון סילוקים שלא כובדה

& 14.74

& 17.25

בעל חשבון

ביטול שיק/הרשאה לחיוב

& 5.98

& 7.00

פנקס שקים ) 25שקים(

& 6.87

& 8.04

לשיק/להרשאה לחיוב

בעל חשבון
בעל חשבון

כרטיס חיוב ישראכרט
דיירקט

& 7.50

& 8.77

לחודש  -נגבה על ידי
קבוצת ישראכרט

בעל חשבון

משיכת מזומנים בכרטיס
חיוב ישראכרט

& 1.00

& 1.17

למשיכה

בעל חשבון

חריגה זמנית עד  100ש“ח

& 1.00

& 1.17

החיוב הינו עבור חודש

בעל חשבון

חריגה זמנית עד  500ש“ח

& 5.00

& 5.85

החיוב הינו עבור חודש

בעל חשבון

מסרון על חשבון

& 4.15

& 4.86

טיפול בשטרות מזומנים

0.14 %

בתוספת מע“מ

טיפול במטבעות

& 2.03

& 2.38

לחודש
מצטבר יומי מעל
 & 10,000בהפקדה
ובמשיכה
לכל  100מטבעות
בהפקדה מצטברת
העולה על  100מטבעות

בעל חשבון

איתור ומסירה של מסמך
הנוגע לשירותים הכספים
שמקורו סופק קודם לכן
למבקש ) -כדוגמת העתק
תמציות חשבון(

& 5.93

משלוח מידע או מסמך
הנוגע לחשבון במשלוח
שאינו רגיל ,לפי בקשת
בעל החשבון

בשיעור דמי המשלוח

& 6.94

לכל צילום

בשיעור דמי המשלוח

* בעת סגירת החשבון והעברת היתרה מחשבון לחשבון בנק אחר בישראל ,רשאי הבנק לתת הנחת עמלה
וזאת אם סך היתרה בחשבון נמוך מכפל סכום העמלה.
* הבנק יהיה רשאי להפחית את סכומי העמלה המפורטים בסעיף זה בהתאם לשיקול דעתו.

בעל חשבון
בעל חשבון

בעל חשבון

בעל חשבון

שירותים
ללקוחות עסקיים

גובה האגרה בשקלים
גובה האגרה בשקלים )ללא מע“מ( )כולל מע“מ בגובה (17%

הפקדת סכום במזומן על
ידי בעל חשבון עסקי

& 5.36

& 6.27

הפקדת סכום בהמחאה
על ידי לקוח עסקי

& 5.36

& 6.27

הפקדת סכום לזכות
חשבון מאת אדם אחר
בטופס שאישר אותו
בנק הדואר )בכלל זה
תשלומי חשבונות( )(1

מינימום  3.26ש“ח,
מקסימום  8.05ש“ח

הפקדת סכום לזכות
חשבון מאת אדם אחר
בטופס שלא אישר אותו
בנק הדואר )בכלל זה
תשלומי חשבונות( )(1

מינימום  3.26ש“ח,
מקסימום  8.05ש“ח
בתוספת של  4.91ש“ח

חיוב חשבון סילוקים בידי
מי שאינו בעל החשבון לפי
המחאה המשוכה על
בנק הדואר שלא נפרעה
באשנב במזומן על ידי בעל
חשבון עסקי
שירותים נוספים
לכלל הציבור

& 1.05

המשלם

הערות
בעבור הפקדת כל
סכום במזומן
בעבור הפקדה של עד
 10המחאות ו0.53 -
בעבור הפקדה של כל
המחאה נוספת מעבר
ל 10-המחאות כאמור

בעל חשבון

בעל חשבון

בעל חשבון

בתוספת מע“מ

בתוספת מע“מ

& 1.23

בעל חשבון

בעל חשבון

בעבור כל המחאה

גובה האגרה בשקלים
גובה האגרה בשקלים )ללא מע“מ( )כולל מע“מ בגובה (17%

המשלם

מזומן בזמן )העברת כספים
מידיית בתוך הארץ(

החל מ& 15.65-

החל מ& 18.31-

מבקש ההעברה
בלבד

הפקדת מזומן לחשבון
מסחרי

החל מ& 25.64-

החל מ& 30-

מעביר הכסף

מכירה של כרטיס נטען
בדולר )ויזה(

& 45.00

מכירה של כרטיס
רב מטבעי )מאסטרקארד(
אירו  /ליש“ט  /שקל
טעינה חוזרת של כרטיס
נטען בדולר  /אירו  /ליש“ט
בתשלום בש“ח
טעינה חוזרת של כרטיס
נטען בדולר  /אירו  /ליש“ט
בתשלום במט“ח

& 45.00
 0.8%מסכום הטעינה
או מינימום & 7
 2%מסכום הטעינה
או מינימום $ 5

טעינת ארנק שקלי
בכרטיס מאסטרקארד
פרעון כרטיס במט“ח
דולר  /אירו  /ליש“ט
מכירה של כרטיס נטען
בש“ח  -לא מזוהה של
חברת כ.א.ל

 2.5%מינימום & 7
 1%מסכום מט“ח לפרעון
& 20.00-27.00

סכום טעינה & 250-1000

אי שימוש בכרטיס נטען $

לחודש מעל שנה ללא שימוש

3$

בעל הכרטיס

אי שימוש בכרטיס
נטען רב מטבע

לחודש מעל שנה ללא שימוש

3€

בעל הכרטיס

משיכת מזומן
ממכשיר אוטומטי

& 5.00

בעל הכרטיס איתו מתבצעת הפעולה

העברות כספים בינלאומיות )(Weﬆern Union
באמצעות ”ווסטרן יוניון“
העברות לחו“ל ומחו“ל תוך דקות
סכום העברה בדולרים
)ארה“ב( AMOUNT
 1עד 50
50.01-100
100.01-200
200.01-300
300.01-400
400.01-500
500.01-750
750.01-1,000
מעל 1,000

גובה העמלה בדולרים )ארה“ב(
) FEEכולל מע“מ(
13
14
21
27
32
37
42
47
לקבלת פרטים פנה לפקיד באשנב

במידה והפעולה תבוצע במט“ח ייגבו דמי טיפול.
מבצעים מיוחדים לחלק מהמדינות  -פרטים אצל נציגי השירות והמכירות.
ההעברות הכספים יבוצעו לפי שערי קנייה/מכירה של בנק הדואר להעברות והמחאות.

העברות לחשבון בנק בחו“ל ,שירות ”יורוג‘ירו“
סכום העברה בדולרים
)ארה“ב( AMOUNT

 1עד 2,000
2,001-5,000
5,001-10,000
10,001-20,000
20,001-25,000

לקוחות ללא חשבון בבנק הדואר

בעל חשבון בבנק הדואר*

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

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

BEN

OUR

BEN

OUR

15
20
30
30
35

28
33
43
50
55

12
15
23
27
35

23
26
35
40
50

במידה ותשלום סכום הקרן יבוצע במט“ח מזומן ,יחוייב המעביר בדמי טיפול בסך  0.75%מסכום הקרן.
ההעברות הכספים יבוצעו לפי שערי קנייה/מכירה של בנק הדואר להעברות והמחאות.
*לרבות אם ההעברה מתבצעת באמצעות אתר בנקאות ביתית.
קבלת כספים מחו“ל לחשבון
בבנק הדואר  -ללא עמלה

שירותי המרת מט“ח
קנייה או מכירה של
מטבע חוץ במזומן

ללא עמלה

העסקאות יבוצעו לפי
שערי בנק הדואר

קנייה או מכירה של
מטבע חוץ בהמחאות
נוסעים

ללא עמלה

העסקאות יבוצעו לפי שערי בנק
הדואר

משיכת מזומנים מחשבון
מט“ח

הפרשי שער בין מכירת מזומן
לשער העברות/המחאות ,כפול
סכום המשיכה במט“ח

בעל החשבון

הפקדת מזומן בחשבון
מט“ח

הפרשי שער בין קניית מזומן
לשער העברות/המחאות ,כפול
סכום ההפקדה במט“ח

בעל החשבון

שירותים נוספים

גובה האגרה בשקלים
גובה האגרה בשקלים )ללא מע“מ( )כולל מע“מ בגובה (17%

הערות

המשלם

החזרה או העברה של
סכום מחשבון התשלומים
השמורים
חיוב חשבון סילוקים
באמצעות תשלום במזומן
באשנב לפי רשימת
מוטבים או הוראת
תשלום ממוגנטת

& 5.93

& 6.94

מבקש הסכום

& 4.91

& 5.74

בעל חשבון

חיוב חשבון סילוקים לפי
הוראת תשלום מאושרת
מראש ,הניתנת לפירעון
באשנב במזומן

& 4.91

תשלום ליחיד בעד פדיון
מילוות מכוח החוקים
המפורטים בתוספת
הראשונה לחוק המילוות
)הוראות שונות(,
התשל“ח  ,1977ובלבד
שהציג תעודת מילווה או
הודעת זכאות מבנק
ישראל הרשומה על שמו

 0.87%מסכום הפדיון הכולל
המשולם בכל פעולת פדיון מילוות,
ובלבד שסכום התשלום שמשלם
מבקש הפדיון לא יפחת מ18.90-
שקלים חדשים ,ובכל מקרה לא
יעלה הסכום על  8.7%מסכום
הפדיון הכולל

מסירת מידע בכתב,
בנוגע לתעודת מילווה
אחת או יותר ,למבקש
יחיד שלא קיבל הודעת
זכאות מבנק ישראל,
לרבות עדכון פרטי
המבקש לצורך העברתם
לבנק ישראל ,ובלבד
שהציג המבקש את
תעודת המילווה -לכל בירור

& 17.71

אימות חתימה על כתב
הצהרה והתחייבות בשל
אובדן תעודת מילווה

& 4.91

ביטול המחאת כסף או
המחאת דואר לפי בקשת
השולח

& 6.41

הארכת תוקף של
המחאת כסף או המחאת
דואר שפקע תוקפה

& 6.41

חקירה על אודות תשלום
שנטען עליו ששולם בין
תאריכים מסוימים  -לכל
אחד מן הימים הכלולים
בין שני התאריכים

& 5.93

חקירה בדבר גורלה של
המחאת כסף כמשמעותה
בפרט 16

& 6.76

חקירה בדבר גורלה של
המחאת דואר כמשמעותה
בפרט 27

& 6.76

התאמה ממוכנת של
פעולות לחיוב בחשבון
סילוקים  -לכל  10פעולות
העברת נתונים מהמחאות
למאגר מידע ממוכן ,לפי
בקשת בעל החשבון -
לכל  10המחאות
אימות חתימתו של ערב

& 5.74

בעל חשבון

מבקש הפדיון

& 20.72

& 5.74

& 7.50

& 7.50

& 6.94

& 7.91

& 7.91

מבקש השרות

מבקש ההצהרה

השולח

מבקש ההעברה

מבקש החקירה

מבקש החקירה

מבקש החקירה

& 4.72

& 5.52

בעל החשבון

& 4.72
& 4.91

& 5.52
& 5.74

בעל החשבון
מבקש השירות

העברת כספים באמצעות המחאת דואר בסכום
נקוב בהתאם לבקשת מקבל השירות )המחאה בנקאית(,
בסכומים בשקלים חדשים ,כמפורט להלן ,לכל העברה.
גובה האגרה בשקלים
גובה האגרה בשקלים )ללא מע“מ( )כולל מע“מ בגובה (17%

הערות

המשלם

עד 200

& 5.51

& 6.45

רוכש ההמחאה

למעלה מ 200 -עד 500

& 7.36

& 8.61

רוכש ההמחאה

למעלה מ 500 -עד 1,000

& 11.05

& 12.93

רוכש ההמחאה

למעלה מ 1,000-עד 2,500

& 12.90

& 15.09

רוכש ההמחאה

למעלה מ 2,500 -עד 5,000

& 15.65

& 18.31

רוכש ההמחאה

למעלה מ 5,000-עד 10,000

& 21.18

& 24.78

רוכש ההמחאה

למעלה מ10,000-
עד (2) 15,000

& 26.70

& 31.24

רוכש ההמחאה

) (1לאישור הטופס ניתן לפנות למוקדי השרות הטלפונים *6589 ,02-5005303 :או למיילbankdoarmail@postil.com :
) (2רכישת המחאה מוגבלת עד  15,000ש“ח
) (3הבנק יהיה רשאי להפחית את סכומי העמלה המפורטים בתעריפון זה בהתאם לשיקול דעתו.
קובץ האגרות והעמלות המלא נמצא באתר דואר ישראל ובאתר בנק הדואר בכתובת www.israelpost.co.il :וwww.bankhadoar.co.il-
ט.ל.ח

