
1. פעולות בסיסיות

א. פעולה על-ידי פקיד  
60 ש"ח )פעולות בסניף, כולל פעולות באמצעות טלפון או פקס', באמצעות מוקד טלפוני מאויש(   

שירות זה כולל אחת הפעולות האלה, הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד  
טלפוני מאויש ותיבות שירות: הפקדת מזומן, משיכת מזומן, הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת לקוח,  

העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון שיק )כולל משיכה בשיק עצמי(, הפקדת שיק )לכל  
קבוצת שיקים - עד 20 שיקים(, תשלום שובר, פריטת מזומן.   

60 ש"ח ב. פעולה בערוץ ישיר   
שירות זה כולל אחת הפעולות הבאות: זיכוי חשבון באמצעות מסלקה, חיוב בכרטיס אשראי,  

הפקדת מזומן, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי, העברה או הפקדה לחשבון אחר, תשלום שובר,  
שאילתת מידע בכל נושא )החל בשאילתה השביעית בחודש(,  משיכת שיק, הפקדת שיק )לכל  

קבוצת שיקים - עד 20 שיקים( לרבות באמצעות תיבת שירות, חיוב על-פי הרשאה לחיוב חשבון  
או הוראת קבע.  

10 ש"ח ג. מסלול בסיסי   
מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר  

600 ש"ח ד. מסלול מורחב   
מסלול הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר  

2. פנקס שיקים 

0.33 ש"ח לשיק פנקס שיקים רגיל   

3. מסגרת אשראי

0 ש"ח לרבעון א. הקצאת אשראי ליחיד )במקרה של אי ניצול מסגרת האשראי ברבעון(   
0.5 אחוז ב. הקצאת אשראי לעסק קטן   

4. החזרת חיובים

45 ש"ח א. החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק )ומהסיבות מוגבל, מעוקל וצו משפטי(   
חיוב באמצעות הוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון, שיק  

14 ש"ח ב. חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית   

30 ש"ח ג. חיוב מפקיד בהחזרת שיק   

15 ש"ח ד. הוראה לביטול חיוב   
חיוב: שיק, חיוב בודד על פי הרשאה לחיוב חשבון וחיוב בודד על פי הוראת קבע  

5. שירותים מיוחדים

20 ש"ח שיק בנקאי   

6. מידע

א. הפקת או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח   
למסמכים זמינים בסניף:      

עבור מסמכים שאינם זמינים בסניף, כרוך בתשלום:   

ב. דוחות לבקשת הלקוח )למעט באמצעות האינטרנט(.      
30 ש"ח דוחות סטנדרטיים כגון:   

אישור יתרות, פירוט תשלומים של הלוואה, פירוט רכיבי תשלום של הלוואה, לוח סילוקין נוסף, פירוט תיק  
ניירות ערך, שחזור תנועות בניירות ערך, אישור בעלות, מכתב המלצה.  

100 ש"ח דוחות הכרוכים באיסוף מידע:   
למשל: מסירת מידע היסטורי בדבר ריביות, שערי חליפין, שערי ניירות ערך, וכן מכתבים לא סטנדרטיים.  

ג. איתור מסמכים   
  

7. שירותים נוספים - ראו בתעריפון המלא

מחיר

תעריפון עובר ושב
מקוצר

www.hsbc.co.il

75 ש"ח לבקשה + 5 ש"ח לכל עמוד

75 ש"ח לבקשה + 5 ש"ח לכל עמוד

20 ש"ח לבקשה + 5 ש"ח לכל עמוד


