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תעריפון מלא

הערות/מידע נוסףמועד גביהגובה העמלהתיאור העמלהמס'

מכסימוםמינימוםסכום/שיעורהסעיף

פרק 4: ניירות ערך )העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צויין אחרת(

קנייה/מכירה של ניירות ערך4.1

הנסחרים בבורסה של תל אביב4.1.1
)למעט קרנות נאמנות אך לרבות קרן מחקה 
מסוג 2 וכן קרן שיחידותיה נסחרות בבורסה 

בת"א, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים 
במעו"ף(

במכירה/קניה בסכום של מעל 4 מיליון 250 ש"ח0.80%
ש"ח, העמלה תקבע בסיכום עם הלקוח

קניה/מכירה של ני”ע הנסחרים בבורסות 4.1.2
חו"ל

1% + עמלת 
הברוקר הזר

50$ + עמלת 
הברוקר הזר

במכירה/קניה בסכום של מעל 1.2 מיליון 
דולר, העמלה תקבע בסיכום עם הלקוח

4$ לאופציה אופציות4.1.2.1
+ עמלת 

הברוקר הזר

מסחר ב"מעו"ף" ובחוזים עתידיים:4.1.3

מסחר באופציות "מעו”ף" בבורסה של 4.1.3.1
תל-אביב:

15 ש"ח קניה/מכירה/כתיבה
לאופציה

עמלת אי-ביצוע
)לכל הוראת קניה/מכירה/כתיבה(

פטור

מסחר בחוזים עתידיים על נכסי בסיס שונים 4.1.3.2
)מדד מעו”ף ושער הדולר(:

25 ש"ח קניה/מכירה ליחידת חוזה
לחוזה

פטוראי-ביצוע

קניית/מכירת מלווה קצר מועד - מק"מ 4.1.4
)לרבות במקור(

250 ש"ח0.10%

הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה4.1.5
)מכל הסוגים, למעט מעו”ף(

פטור

דמי טיפול בהזמנה מהנפקת ני”ע4.1.6
)למעט הנפקה של בנק ישראל(

מסכום ההזמנה25 ש"ח0.10%

50 ש"ח0.50%קניית אגרות חוב ממשלתיות במקור4.1.7

דמי ניהול פקדון ניירות ערך4.2

הנסחרים בבורסה של תל אביב וכן בלתי 4.2.1
סחירים

25 ש"ח 0.80% לשנה
לנייר

 100,000
ש"ח עבור 
חיוב רבעוני

לגבי תיק בהיקף של מעל 8 מיליון ש"ח, סוף רבעון
העמלה תקבע בסיכום עם הלקוח

0.80% לשנה הנסחרים בבורסות בחו"ל4.2.2
+ עמלת 

הקסטודיאן 
בחו"ל

25 ש"ח 
לנייר

 400,000
ש"ח עבור 

חיוב רבעוני 
+ עמלת 

קסטודיאן

לגבי תיק בהיקף של מעל 2 מיליון דולר, 
העמלה תקבע בסיכום עם הלקוח

העברת ניירות ערך4.3

לחשבון אחר של אותו לקוח4.3.1
)תעריף להעברה( )פ(:

פטורבבנק
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בתוספת החזר הוצאות מסלקת הבורסה, לנייר לעסקה5 ש"חניירות ערך ישראליים לבנק אחר
קורספונדט

בתוספת החזר הוצאות מסלקת הבורסה, לנייר לעסקה5 ש"חניירות ערך זרים לבנק אחר
קורספונדט

לחשבון של לקוח אחר בבנק4.3.2
)תעריף להעברה(

150 ש"ח25 ש"ח0.25%

לחשבון של לקוח אחר בבנק אחר4.3.3
)תעריף להעברה(

200 ש"ח50 ש"ח0.25%

המרה, מימוש והקצאה4.4

המרת אג"ח ושטרי הון למניות ומימוש4.4.1
אופציות )ני"ע סחירים בבורסה של ת"א(

50 ש"ח1% מהשווי

המרת אג"ח ושטרי הון למניות ומימוש 4.4.2
אופציות )ני"ע זרים(

 0.70%
מהשווי 

+ עמלת 
הברוקר הזר

10 ש"ח הקצאת מניות הטבה4.4.3
להקצאה

תשלומי ריבית, דיבידנד ופדיון ני”ע4.5

תשלומי ריבית, דיבידנד ופדיון של ני"ע 4.5.1
)לרבות מלוות מדינה(, המופקדים בבנק 

למשמרת.

8 ש"ח0.5%

תשלומי ריבית, דיבידנד ופדיון של ני"ע 4.5.2
במט"ח

0.5%2$

8 ש"ח0.1%פדיון מלווה קצר מועד4.5.3

פעולות נוספות בניירות ערך4.6

הפקדה/משיכה של ני”ע:4.6.1

100 ש"ח 1% הפקדה
לנייר

1,000 ש"ח 
לנייר

100 ש"ח 1% משיכה
לנייר

1,000 ש"ח 
לנייר

פטוריעוץ בניירות ערך להשקעות:4.6.2

ייפוי כח ללקוח להשתתף באסיפה הכללית 4.6.3
של בעלי מניות

50 ש"ח לכל 
בקשה

0.25%ערבות השתתפות במכרז אג"ח4.6.4

100 ש"ח הפצת כתבי עמדה4.6.5
לכל הפצה

הערה: בכל עסקה בתחום ניירות ערך, סכום העמלה לא יעלה על 25% משווי העסקה למעט בקנייה


