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תעריפון עמלות לעסקים גדולים
תעריפון מלא

הערות/מידע נוסףמועד גביהגובה העמלהתיאור העמלהמס'

מכסימוםמינימוםסכום/שיעורהסעיף

פרק 3: אשראים, ערבויות ובטחונות )העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צויין אחרת(

עריכת מסמכים בגין אשראי ובטחונות3.1

עריכת מסמכים משפטיים בגין עסקת 3.1.1
אשראי

25,000 ש"ח1,000 ש"ח0.25%

400 ש"חמכתב הסכמה לבנק אחר3.1.2

150 ש"חהסכם בין בנקים )פרי פסו(3.1.3

שעבודים בטפסים סטנדרטיים בבנק3.1.4
)ני"ע, משכונים, ממסרים, קופות גמל וכו'(

10,000 ש"ח1.00%

שעבודים הדורשים טיפול משפטי מיוחד 3.1.5
)משכנתא, חוזי נדל"ן כו'(

2.00%

1.00%שינוי/שעבודים )למעט ביטול(3.1.6

ערבויות3.2

ערבות כספית - עד שנה )שיעור העמלה 3.2.1
ערבויות מעל שנה יקבע בנפרד(

עמלה מראש לשנה לפי חישוב יומי על 500 ש"ח5%
בסיס 365/360 ימים בשנה, כפוף לעמלת 

מינימום

ערבות אחרת - עד שנה )שיעור העמלה על 3.2.2
ערבויות מעל שנה יקבע בנפרד(

500 ש"ח4%

250 ש"חתיקון/ביטול לתיקון ערבות3.2.3

250 ש"חגביית ערבות שהוצאה על ידי בנק אחר3.2.4

הודעת ערבות שנתקבלה מבנק אחר/מבנק 3.2.5
בחו"ל

0.15%75$200$

ערבות במט"ח3.3

הוצאת ערבות במט"ח עבור: החזר מקדמה, 3.3.1
מכרז, ביצוע, אשראי ספקים, STANDBY או 

ערבות אחרת

עמלה מראש לשנה לפי חישוב יומי על 4%500$
בסיס 365/360 ימים בשנה, כפוף לעמלת 

מינימום

עמלה מראש לשנה לפי חישוב יומי על 5%500$הוצאת ערבות כספית במט"ח3.3.2
בסיס 360/365 ימים בשנה, כפוף לעמלת 

מינימום

הארכת תוקף ו/או הגדלת סכום הערבות 3.3.3
בכפוף לסוג הערבות:

עמלה מראש לשנה לפי חישוב יומי על 
בסיס 360/365 ימים בשנה, כפוף לעמלת 

מינימום

במט"ח עבור: החזר מקדמה, מכרז, ביצוע, 3.3.3.1
אשראי ספקים, STANDBY או ערבות אחרת

4%250$

5%250$ערבות כספית במט"ח3.3.3.2

תיקון של ערבות מכל סוג שהוא למעט 3.3.4
הארכת תוקף ו/או הגדלת סכום הערבות

75$

פניה לבנק בחו"ל לבקשת לקוח או מוטב של 3.3.5
ערבות, בדרישה לשינויים בנוסח הערבות

75$
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10$דפי סוויפט3.3.6

ערבות שהתקבלה בבנק3.4
)מבנק אחר בארץ ו/או מחו"ל(

הודעה על ערבות שהתקבלה מבנק אחר 3.4.1
)בארץ או מחו"ל(

מחושב על סכום הערבות0.15%75$250$

פניה לבנק אחר לפי בקשת מוטב של3.4.2
ערבות, בדרישה לשינויים בנוסח הערבות

75$

10$דפי טלקס/סוויפט3.4.3

הודעות והתראות3.5

הודעה על פיגור בתשלום ויתרות חריגות 3.5.1
)ללווה ולערב(

100 ש"ח 
להודעה

200 ש"ח מכתב התראה של עורך דין )ללווה ולערב(3.5.2
להתראה

משלוח הודעת התראה/הגבלה במסגרת 3.5.3
"חוק שיקים ללא כיסוי"

50 ש"ח 
להודעה

ליווי פיננסי3.6

לפי סיכום ליווי פיננסי3.6.1
מראש עם 

הלקוח


