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תעריפון עמלות לעסקים גדולים
תעריפון מלא

הערות/מידע נוסףמועד גביהגובה העמלהתיאור העמלהמס'

מכסימוםמינימוםסכום/שיעורהסעיף

פרק 1: חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים )העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צויין אחרת(
דמי ניהול1.1

1.5 ש"ח רישום פעולה בחשבון1.1.1
לפעולה

1000 ש"ח דמי ניהול קבועים בחשבונות עו"ש1.1.2
לחודש

תחילת כל חודש בגין חודש שעבר

משיכת מזומנים1.2

משיכת מזומנים על-ידי בעל החשבון בטופס 1.2.1
של הבנק: בסניף בו מתנהל החשבון.

250 ש"ח100 ש"ח0.50%

העברה/הפקדה1.3

העברה/הפקדה לחשבון אחר באופן ידני 1.3.1
)פקס או טלפון(

50 ש"ח

העברה/הפקדה לחשבון אחר באמצעות 1.3.1.1
HSBCnet

עמלה תגבה עד 20 ש"ח
ל-15 לחודש 

העוקב

העברה תוך יומית לבנק אחר במערכת זה"ב 1.3.1.2
באופן ידני )פקס או טלפון(

70 ש"ח

העברה תוך יומית לבנק אחר במערכת זה"ב 1.3.1.3
HSBCnet באמצעות

עמלה תגבה עד 40 ש"ח
ל-15 לחודש 

העוקב

העברה ברשימה )לרבות משכורות(1.3.2
HSBCnet באמצעות

20 ש"ח 
לתנועה 
ברשימה

עמלה תגבה עד 
ל-15 לחודש 

העוקב

העברות בהוראות קבע1.4

הוראת קבע חדשה או מתן הרשאה קבועה 1.4.1
לחיוב חשבון

45 ש"ח

העברה על פי הוראת קבע או על-פי1.4.2
הרשאה לחיוב חשבון

8 ש"ח

הוראת קבע לקיזוז יומי )חשבון מרכז(1.4.3
- לכל חשבון מקוזז

70 ש"ח 
לחודש

פנקסי שיקים1.5

200 ש"ח מסחרי סטנדרטי1.5.1
לפנקס

לפי סיכום מסחרי לא סטנדרטי1.5.1.1
ספציפי עם 

הבנק

החזרת: שיק, חיוב על-פי הרשאה, שטר, 1.6
שיק דחוי

חיוב המושך/המשלם מהסיבה: אין כיסוי 1.6.1
מספיק, חשבון מוגבל, או חשבון מעוקל

55 ש"ח

חיוב המושך מסיבה אחרת1.6.2
)למעט החזרה שנגרמה ע"י הסניף(

30 ש"ח

חיוב המפקיד בגין שיק/שטר שהוחזר1.6.3
)למעט החזרה שנגרמה ע"י הסניף(

30 ש"ח
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חיוב המוטב בגין "חיוב על פי הרשאה" 1.6.4
שהוחזר מהסיבה "אין כיסוי מספיק"

30 ש"ח

חיוב המוטב בגין הצגה חוזרת של חיוב עפ"י 1.6.5
הרשאה - שבוטל בהוראת הלקוח

30 ש"ח

בטול שיק/חיוב בודד/הרשאה1.7

הוראת ביטול שיק. לרבות ביטול הוראת 1.7.1
הביטול

30 ש"ח

הוראת ביטול הרשאה לחיוב החשבון )פ(.1.7.2
לרבות ביטול הוראת הביטול

5 ש"ח

שירותים נוספים1.8

50 ש"חמכירת שיק בנקאי בש"ח1.8.1

40 ש"ח שמירת דואר בסניף על-פי הוראת הלקוח1.8.2
לחודש על 

בסיס רבעוני

תחילת רבעון
)מראש(

סיוע בפתיחת חשבון בנק בסניף אחר של 1.8.3
HSBC בעולם

לכל חשבון1000$

הערה מס' 1: פעולות בחשבון הפטורות מתשלום עלות רישום פעולה: זקיפת ריבית ועמלות בחשבון, תיקון/ביטול פעולה, הענקת הטבה,   
                    פעולות ביוזמת הבנק להתאמת הריבית בפח"ק וחידוש פקדונות.

הערה מס' 2: בחשבון עם קו אשראי, תיגבה גם עמלת הקצאה בשיעור 1.5% לשנה. מינימום בהעמדת אשראי חד צדדי - 100 ש"ח.
הערה מס' 3: מועד הגבייה של העמלות השונות הינו מיידי, אלא אם צויין אחרת.


