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

ניירות ערך

4. Buying/Selling Securities

מטבע חוץ

5. Foreign Currency

סחר חוץ

7. Foreign Trade
Index

Description [EN]

Description [HE]

Fee

Value
type

Currency

Fee Text
[EN]

Fee
Text
[HE]

Min

Max

Payment Date
[EN]

Payment
Date [HE]

Remark [EN]

Remark [HE]

Measured

Tariff Group: 7.1 Import documentary credit
7.1.1

Issuance of documentary
credit

פתיחת אשראי
דוקומנטרי לשנה

7.1.10

Cancellation fee

7.1.11

Bill handling fee

עמלת ביטול
עמלת טיפול
בשטרות

7.1.2

7.1.3

7.1.4

PUBLIC

Amendment except for
extending validity
and/or increasing the
amount of the
documentary credit
Extending validity
and/or increasing
amount of documentary
credit
Suppliers credit
guarantee by the bank
(Fee for guarantees over

תיקון של אשראי
דוקומנטרי למעט
או/הארכת תוקף ו
הגדלת סכום

5

Percentage

USD

100

Amount

USD

0.1

Percentage

USD

100

Amount

USD

500

Payment is in
advance for one
year

התשלום הינו
מראש לשנה

Other
Other

75

Other

Other

או/הארכת תוקף ו
הגדלת סכום
אשראי דוקומנטרי

5

Percentage

USD

250

אשראי ספקים
בערבות הבנק
(שיעור העמלה

5

Percentage

USD

125

Per Year on the
Additional
Amount and on
Added Period

לשנה על הסכום
או על/הנוסף ו
תוספת תקופה

Other

Other

7.1.5

7.1.6

one year will be set
separately)
Usance fee (for each
usance)

לערבויות מעל
)שנה יקבע בנפרד
עמלת תשלום
)(לכל ניצול

Acceptance under
documentary credit

)קיבול (אקצפט
במסגרת אשראי
דוקומנטרי

100

5

Amount

Percentage

טיפול במסמכים
עם הסתייגות
7.1.7
75 Amount
במידה ולא נגבה
מחו"ל
Handling of balance
טיפול בסגירת
closing at the "covering" יתרות בבנק
bank in case of
"מכסה" מאשראי
7.1.8
25 Amount
unutilized/ partially
דוקומנטרי ללא
utilized documentary
ניצול או בניצול
credit
"חלקי
Issuance of release of
הוצאת אישור זמני
goods certificate or
או הסבת שטר
7.1.9
endorsing bill of lading
מטען לפני
0.25 Percentage
before the documents
שהתקבלו
are received by the bank הדוקומנטים בבנק
Tariff Group: 7.2 Import documentary collection
פתיחת תיק
Opening collection file
7.2.1
6 גוביינא עד
1 Percentage
for up to 6 months
חודשים
Suppliers credit without
אשראי ספקים
7.2.2
0.12 Percentage
bank's guarantee
ללא ערבות הבנק
Suppliers credit with
אשראי ספקים
7.2.3
5 Percentage
bank's guarantee
בערבות הבנק
Amendment to
תיקון בדוקומנטים
7.2.4
75 Amount
documentary collection
לגוביינא
Collecting documents
גביית דוקומנטים
received directly from
שהתקבלו ישירות
7.2.5
0.5 Percentage
the customer – Open
חשבון-מהלקוח
account
פתוח
Assignment of rights to
המחאת זכויות לצד
7.2.6
0.37 Percentage
third party
'ג
Tariff Group: 7.3 General fees for all types of import transactions
Handling of discrepant
documents, in case not
collected abroad

PUBLIC

USD

Other

USD

כשיש
חלוקה של
משלוח
להרבה
משלוחים

100

When the
customer has
many
consignments

Other

USD

Other

USD

Other

USD

100

Out of the Total
Consignment

75
USD

100

USD

125

USD

Per annum

מסך המשלוח

Other

After 6 months
an additional fee
will be collected

 חודשים6 לאחר
תיגבה עמלה
נוספת

Other

Extra

תוספת

Other

Per Year

לשנה

Other
Other

USD

30

Other

USD

150

Other

Issuing temporary
הוצאת אישור זמני
approval or bill of lading או הסבת שטר
7.3.1
endorsment before the
מטען לפני
documents are received
שהתקבלו
by the bank
הדוקומנטים בבנק
Handling goods sent to
טיפול בסחורות
bonded
הנשלחות למחסני
7.3.2
warehouses/customers
 למחסני/ הערובה
warehouses, to the order
הלקוחות לפקודתנו
of the bank
Special handling of
טיפול מיוחד בתיק
7.3.3
import file
יבוא
Tariff Group: 7.4 Export documentary credit
Advising of
הודעה על פתיחת
7.4.1
documentary credit
אשראי דוקומנטרי
issuance
טיפול בנכיון
Handling of acceptance
)קיבול (אקצפט
7.4.10 under documentary
במסגרת אשראי
credit
דוקומונטרי
Amendment advising
דמי הודעה על
7.4.2
Fee
תיקון
Full transfer of
העברת אשראי
7.4.3
documentary credit
דוקומנטרי במלואו
אישור להמחאת
Approval of assignment
7.4.4
זכויות היצואן לצד
of rights to third party
'ג
Credit for sight/deferred זיכוי תמורות
7.4.5
recievables under export אשראי דוקומנטרי
documentary credit
דחוי/ יצוא מזומן

7.4.6

PUBLIC

Usance under export
documentary credit

ניצול אשראי
דוקומנטרי

0.25

Percentage

USD

100

0.25

Percentage

USD

75

1

Percentage

0.15

Percentage

USD

50

Amount

USD

100

Amount

USD

0.75

Percentage

USD

125

Other

0.37

Percentage

USD

75

Other

0.15

Percentage

USD

100

0.6

Percentage

Other

Plus relevant
fees

USD

100

Per quarter

לרבעון

Other

Plus Relevant
Fees

בנוסף לעמלות
הרלוונטיות

Other

250

Other

Other

Per amendment

100

Per Amendment

לתיקון

200

Other

Other
For every
amount used and
presented to the
bank clerk of
required
documents in
credit for the
beneficiary. In
addition a
crediting fee will
be collected for
cash/post-date

לכל ניצול הצגה
בדלפקי הבנק
של הדוקומנטים
הנדרשים
באשראי ע"י
, בנוסף.המוטב
תיגבה עמלת
זיכוי תמורות
דחוי/ מזומן.ד.א

Other

documentary
Credit

טיפול במסמכים
בלתי תקינים
75 Amount
)(הסתייגויות
7.4.8
Acceptance
קיבול
0.37 Percentage
Pre checking of
בדיקה מקדמית של
7.4.9
documents under export .ד.מסמכים בא
75 Amount
documentary credit
יצוא
Tariff Group: 7.5 Export documentary collection
Export documentary
גבית דוקומנטים
7.5.1
0.25 Percentage
collection
יצוא
7.5.2
Amendment
תיקון דוקומנט
75 Amount
Pre checking of
בדיקה מקדמית של
7.5.3
documents under export .ד.מסמכים בא
50 Amount
documentary collection
יצוא
Credit of recievables
זיכוי תמורות
7.5.4
under export
 אשראי דוקומנטרי0.15 Percentage
documentary credit
יצוא
Tariff Group: 7.6 General fees or all types of export
Handling of
טיפול בעסקת
documentary credit or
אשראי דוקומנטרי
7.6.1
documentary collection
או בדוקןמנטים
0.1 Percentage
valid for more than 3
לגוביינא הנמשך
months
 חודשים3 -יותר מ
דמי טיפול
Handling of medium /
בעסקאות יצוא
7.6.2
long term export finance  ארוך/ לזמן בינוני
1 Percentage
transactions
כולל טיפול
במימונים
Tariff Group: 7.7 Fee for maintaining export documentary credit
For every quarter or part עבור רבעון או
7.7.1
2 Percentage
thereof
חלק ממנו
Non utilization of
אי ניצול אשראי
7.7.2
0.1 Percentage
documentary credit
דוקומנטרי
Tariff Group: 7.8 Postal fees
7.4.7

PUBLIC

Handling of discrepant
documents

For every
document
presented

USD
USD

לכל הצגת
דוקומנט

100

Other

USD

USD

Other

Other

75

Other

USD

Per amendment

לתיקון

USD

Other
Other

USD

100

USD

75

200

Other

For every quarter
or part of it

לכל רבעון או
חלק ממנו

Other

Other

USD

75

USD

75

Other
150

Other

7.8.1

Handling of documents
sent via courier

טיפול במשלוח
דוקומנטים
באמצעות בלדר

20

Amount

USD

In addition to the
courier fee

בנוסף לעמלת
בלדר

Other

7.8.2

Air mail

דואר אויר

20

Amount

USD

In addition to the
courier fee

בנוסף לעמלת
בלדר

Other

10

Amount

USD

7.8.3
Swift fee
עמלת סוויפט
Tariff Group: 7.9 SBLC – Foreign trade

7.9.1

Issuing STANDBY LC

הוצאת מכתב
אשראי מסוג
STANDBY LC

7.9.2

Amendments to
STANDBY LC:
extending validity
and/or increasing the
amount of the
STANDBY LC

או/הארכת תוקף ו
הגדלת סכום מכתב
אשראי מסוג
STANDBY LC

7.9.3

Amendment of
STANDBY LC except
for extending the
validity and/or
increasing the amount of
the guarantees

7.9.4

Cancellation of
STANDBY LC prior to
expiry date

7.9.5

Swift fee

7.9.6

Demand STANDBY LC

7.9.7

Handling of documents
shipment abroad as a
result of demand in
addition to courier cost

PUBLIC

תיקון של מכתב
אשראי מסוג
STANDBY LC
למעט הארכת
או הגדלת/תוקף ו
סכום הערבות
ביטול מכתב
אשראי מסוג
STANDBY LC
לפני מועד פקיעתו
עמלת סוויפט
חילוט מכתב
אשראי מסוג
STANDBY LC
דמי טיפול
במשלוח
דוקומנטים בגין
דרישה לחו"ל

5

5

Percentage

USD

Other

250

250

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

Other

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

Other

Percentage

USD

150

Amount

USD

Other

150

Amount

USD

Other

10

Amount

USD

Other

65

Amount

USD

Other

20

Amount

USD

In Adittion to the
courier fee

בנוסף לעמלת
הבלדר

Other

בנוסף לעמלת
הבלדר

שירותים מיוחדים

9. Special Services

PUBLIC

