Large Corporates – Full Tariff

PUBLIC

2019

 פעולות ושירותים נוספים- חשבונות עו"ש

1. Current Accounts – Additional Services and Transactions

 מידע ואישורים,שירותים ממוחשבים

2. Computerized Services, information and Approvals

 ערבויות ובטחונות,אשראים

3. Credit, Guarantees and Collateral
Index

Description [EN]

Description [HE]

Fee

Value type

Tariff Group: 3.1 Drawing Up Documents for Credit and Collateral
Drawing Up
עריכת מסמכים
Legal Documents
3.1.1
משפטיים בגין
0.25 Percentage
for Credit
עסקת אשראי
Transactions
Letter of
מכתב הסכמה
3.1.2
Agreement for
400 Amount
לבנק אחר
Another Bank
Agreement
( הסכם בין בנקים
3.1.3
Between Banks
150 Amount
(פרי פסו
(Pre-Paso)
Lien on Standard
(' שעבודים
Forms in the
בטפסים
Bank (Securities,
סטנדרטיים בבנק
3.1.4
Mortgage,
1 Percentage
 "(ני, משכונים,ע
Messages,
ממסרים קופות
Provident Funds
גמל וכו
etc.)
Lien Requiring
(' שעבודים
Special Legal
הדורשים טיפול
Handling
3.1.5
משפטי
2 Percentage
(Mortgage, Real
,מיוחד(משכנתא
Estate Contract
ן כו"חוזי נדל
etc.)
Change/Lien
( שעבודים/שינוי
3.1.6
(Except
1 Percentage
()למעט ביטול
Cancellation)
Tariff Group: 3.2 New Israeli Shekels guarantees
Issuing nonהוצאת ערבות
3.2.1
financial
4 Percentage
:לא כספית (כגון
guarantees (such

PUBLIC

ILS

Currency

Fee Text
[EN]

1000

Fee
Text
[HE]

Min

Max

Payment
Date
[EN]

Payment
Date
[HE]

Remark
[EN]

Remark
[HE]

25000

Other

ILS

Other

ILS

Other

ILS

10000

Other

Other

Other

ILS

500

Fee for one year
ahead of time
according to a

עמלה מראש
לשנה לפי
חישוב יומי על

Other

Measured

as: Tender,
Advance
Payment,
Performance,
Warranty)

, מקדמה,מכרז
) טיב,ביצוע

3.2.2

Issuing financial
guarantees

הוצאת ערבות
כספית

3.2.3

Extending
validity and/or
increasing amount
of non-financial
(such as: Tender,
Advance
Payment,
Performance,
Warranty)

או/הארכת תוקף ו
הגדלת סכום
ערבות לא כספית
, מכרז:(כגון
, ביצוע,מקדמה
)טיב

3.2.4

Extending the
validity and/or
increasing amount
of financial
guarantees

3.2.5

3.2.6
3.2.7
3.2.8

PUBLIC

Amendment of all
types of
guarantees except
for extending
validity and/or
increasing the
amount of the
guarantees
Cancellation of
guarantees prior
to expiry date
Swift fee
Demand
guarantee

5

4

או/הארכת תוקף ו
הגדלת סכום
ערבות כספית

5

תיקון של ערבות
מכל סוג שהוא
למעט הארכת
או הגדלת/תוקף ו
סכום הערבות
ביטול ערבות לפני
מועד פקיעתה

Percentage

Percentage

ILS

ILS

daily calculation
based on 365 days
per year, subject
to minimum fee

365 בסיס
 כפוף,בשנה
לעמלת מינימום

500

Fee for one year
ahead of time
according to a
daily calculation
based on 365 days
per year, subject
to minimum fee

עמלה מראש
לשנה לפי
חישוב יומי על
365 בסיס
 כפוף,בשנה
לעמלת מינימום

Other

250

Fee for one year
ahead of time
according to a
daily calculation
based on 365 days
per year, subject
to minimum fee

עמלה מראש
לשנה לפי
חישוב יומי על
365 בסיס
 כפוף,בשנה
לעמלת מינימום

Other

250

Fee for one year
ahead of time
according to a
daily calculation
based on 365 days
per year, subject
to minimum fee

עמלה מראש
לשנה לפי
חישוב יומי על
365 בסיס
 כפוף,בשנה
לעמלת מינימום

Other

Percentage

ILS

250

Amount

ILS

Other

250

Amount

ILS

Other

עמלת סוויפט

10

Amount

USD

Other

חילוט ערבות

250

Amount

ILS

Other

Tariff Group: 3.3 Foreign currency guarantees / STANDBY
Issuing nonfinancial
הוצאת ערבות
guarantees /
לא כספית או
STANDBY (such
STANDBY
3.3.1
as: Tender,
4 Percentage
, מכרז:(כגון
Advance
, ביצוע,מקדמה
Payment,
)טיב
Performance,
Warranty)

3.3.2

Issuing financial
guarantees /
STANDBY in
foreign currency

הוצאת ערבות
כספית או
STANDBY

3.3.3

Extending
validity and/or
increasing amount
of non-financial
foreign currency
guarantees /
STANDBY (such
as: Tender,
Advance
Payment,
Performance,
Warranty)

או/הארכת תוקף ו
הגדלת סכום של
ערבות לא כספית
STANDBY או
, מכרז:(כגון
, ביצוע,מקדמה
)טיב

3.3.4

Extending
validity and/or
increasing amount
of financial
foreign currency
guarantees /
STANDBY

או/הארכת תוקף ו
הגדלת סכום
ערבות כספית או
STANDBY

5

3.3.5

Amendment of all
types of
guarantees /
STANDBY

תיקון של ערבות
STANDBY או
מכל סוג שהוא
למעט הארכת

75

PUBLIC

5

4

Percentage

Percentage

USD

USD

USD

Percentage

USD

Amount

USD

500

Fee for one year
ahead of time
according to a
daily calculation
based on 365/360
days per year,
subject to
minimum fee

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

Other

500

Fee for one year
ahead of time
according to a
daily calculation
based on 365/360
days per year,
subject to
minimum fee

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

Other

250

Fee for one year
ahead of time
according to a
daily calculation
based on 365/360
days per year,
subject to
minimum fee

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

Other

250

Fee for one year
ahead of time
according to a
daily calculation
based on 365/360
days per year,
subject to
minimum fee

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

Other

Other

except for
או הגדלת/תוקף ו
extending the
סכום הערבות
validity and/or
increasing the
amount of the
guarantees
Cancellation of
ביטול ערבות או
guarantees /
STANDBY
3.3.6
75 Amount
USD
STANDBY prior
לפני מועד
to expiry date
פקיעתה
3.3.7
Swift fee
עמלת סוויפט
10 Amount
USD
Demand
חילוט ערבות או
3.3.8
guarantee /
65 Amount
USD
STANDBY
STANDBY
Tariff Group: 3.4 Guarantees received by the bank (from another bank in Israel and/or Abroad)
הודעה על ערבות
Notification of
STANDBY /
guarantees /
או על תיקון
STANDBY
/ לערבות
3.4.1
0.15 Percentage USD
received from
STANDBY
another bank (in
שנתקבלה מבנק
Israel or Abroad)
אחר (בארץ או
)בחו"ל
Contacting
another bank as
per the guarantees
פניה לבנק אחר
/ STANDBY
לפי בקשת מוטב
beneficiary's
,של ערבות
3.4.2
request with
75 Amount
USD
בדרישה לשינויים
demands for
/ בנוסח הערבות
changes in the
STANDBY
wording of the
guarantees /
STANDBY
3.4.3
Swift fee
עמלת סוויפט
10 Amount
USD
Handling of
דמי טיפול
documents
במשלוח
shipment abroad
דוקומנטים בגין
3.4.4
as a result of
20 Amount
USD
דרישה לחו"ל
demand in
בנוסף לעמלת
addition to
הבלדר
courier cost

PUBLIC

Other
Other
Other

100

250

Calculated
according to the
amount of
guarantees

מחושב על
סכום הערבות

Other

Other

Other

In adittion to the
courier fee

בנוסף לעמלת
הבלדר

Other

Tariff Group: 3.5 Notifications and Warnings
Notification of
Payment Arrears
( הודעה על
and Outstanding
פיגור בתשלום
3.5.1
Payments (to
ויתרות חריגות
Borrower and
(ללווה ולערב
Guarantor)
Lawyer's
( מכתב התראה
Warning Letter
3.5.2
של עורך דין
(to Borrower and
(ללווה ולערב
Guarantor)
Sending
Notification
" משלוח הודעת
Warning/Restricti
הגבלה/התראה
3.5.3
on as Part of the
חוק "במסגרת
"Law for Cheques
שיקים ללא כיסוי
Without
Coverage"
Tariff Group: 3.6 Financial Support
3.6.1

Financial support

ליווי פיננסי

4. Buying/Selling Securities
5. Foreign Currency
7. Foreign Trade
9. Special Services

PUBLIC

100

Amount

ILS

Per Message

להודעה

Other

200

Amount

ILS

Per Warning

להתראה

Other

50

Amount

ILS

Per Notice

להודעה

Other

1

Amount

ILS

Per Prior
Agreement with
the Customer

לפי סיכום
מראש עם
הלקוח

Other

ניירות ערך
מטבע חוץ
סחר חוץ
שירותים מיוחדים

