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תעריפון עמלות לעסקים גדולים
תעריפון מלא

הערות/מידע נוסףמועד גביהגובה העמלהתיאור העמלהמס'

מכסימוםמינימוםסכום/שיעורהסעיף

פרק 2: שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים )העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צויין אחרת(

מידע ממוחשב2.1

שאילתת מידע:2.1.1

18 ש"ח לדףעו"ש2.1.1.1

18 ש"ח לדףיתר התחומים2.1.1.2

תדפיסים בלתי סטנדרטיים, המופקים, עפ"י 2.1.2
בקשת לקוח )תדפיס תנועות לסוף חודש/

רבעון, תמצית בסוויפט לתושב חוץ(.

30 ש"ח לדף

שרותים בנקאיים בתקשורת2.2
)בנקאות ישירה(

שרותים בפקסימיליה2.2.1

פטורשיגור בארץ2.2.1.1

10 ש"ח לדףשיגור לחו"ל2.2.1.2

דמי שימוש חודשיים למתן גישה 2.2.2
HSBCnet-ל

150$ לחודש

2.2.3HSBCnet 1000$ חד התקנה של
פעמי

הוספת משתמשים ו/או חשבונות 2.2.3.1
HSBCnet-ל

200$ חד 
פעמי

לכל 5 משתמשים נוספים ו/או חשבונות

חבילה של 5 מחוללים50$ לחבילהמחולל סיסמאות2.2.3.2

2.2.4EDI-15$ לחודש קבלת מידע להתאמות בנקים ב

53 ש"חאישור תשלומי מט"ח לצורכי מס2.2.5
לכל אישור

2.2.6HSBCnet-לחשבון לחודש20$צפייה בחשבונות בנק אחרים ב

הוראות לחיוב חשבונות בבנקים אחרים 2.2.7
HSBCnet באמצעות

לכל הוראה10$

50$ לחשבון שליחת מידע בנקאי באמצעות סוויפט2.2.8
בחודש

התקנה של2.2.9
HSBC Connect - Host to Host

 11,000
ליש"ט

עד 5 מדינות באיזור גאוגרפי )עלות 
להטמעה לאיזורים גיאוגרפיים שונים או 

קבצים שונים או כל הטמעה ייחודית - 
ע"פ סיכום מראש עם הלקוח

דמי שימוש חודשיים למתן גישה2.2.10
HSBC Connect-ל

עד 5 מדינות באיזור גאוגרפי )עלות 1,000 ליש"ט
להטמעה לאיזורים גיאוגרפיים שונים או 

קבצים שונים או כל הטמעה ייחודית - 
ע"פ סיכום מראש עם הלקוח

עמלה תגבה עד 3,000 ליש"טדמי הטמעה חודשיים לפרוייקט2.2.11
ל-15 לחודש 

העוקב

ע"פ סיכום כתוב מראש עם הלקוח
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הערות/מידע נוסףמועד גביהגובה העמלהתיאור העמלהמס'

מכסימוםמינימוםסכום/שיעורהסעיף

שיחזור / מסירת מידע2.3

הפקה מחדש של דפי חשבון עד 6 חודשים 2.3.1
שקדמו ליום הבקשה

18 ש"ח 
לעמוד

הפקה מחדש של דפי חשבון לתקופה של 2.3.1.1
יותר מ-6 חודשים שקדמו ליום הבקשה

30 ש"ח 
לעמוד

איתור מסמכים עד 6 חודשים שקדמו ליום 2.3.2
הבקשה

18 ש"ח 
לעמוד

איתור מסמכים לתקופה של יותר מ-6 2.3.2.1
חודשים שקדמו ליום הבקשה

30 ש"ח 
לעמוד

5 ש"ח צילומים של מסמכים2.3.3
לעמוד

עמוד ראשון בגינו נגבתה עמלת איתור 
יהיה פטור

פרוט תיק ני”ע )סטייטמנט( או יתרות ני”ע 2.3.4
לסוף רבעון, לפי בקשת הלקוח

פטור

הכנת מידע מיוחד:2.3.5

20 ש"ח מידע בנקאי עסקי2.3.5.1
לעמוד

50 ש"ח דו"ח "רשם החברות"2.3.5.2
לשאילתא

שיחזור מסמך, מידע, נתונים יומן ריבית 2.3.6
ועריכת ברורים

20 ש"ח 
לעמוד

למעט הפקה מחדש של דפי חשבון

העמלה תוחזר ללקוח אם יתברר כי 100 ש"חהפקת עותק מקלטת שיחה עם לקוח2.3.7
הוא צדק

אישורים והמלצות2.4

אישור יתרות לסוף שנה או לתאריך אחר:2.4.1

30 ש"ח לשנה השוטפת2.4.1.1
לחשבון

50 ש"ח לשנים קודמות2.4.1.2
לחשבון

אישור תשלומי ריבית, תקבולי ריבית2.4.2
ודיבידנדים:

30 ש"ח אישור תשלום ריבית לשנה שוטפת2.4.2.1
לחשבון

50 ש"ח אישור תשלום ריבית לשנים קודמות2.4.2.2
לחשבון

אישור חתימה:2.4.3

פטורעל מסמך של הבנק או שטר לטובת הבנק2.4.3.1

מכתב המלצה:2.4.4

60 ש"חסטנדרטי2.4.4.1

לפי סיכום לא סטנדרטי2.4.4.2
ספציפי עם 

הבנק


