
פרק 1  -  חשבון עובר ושב

תעריפון עמלות ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים
תעריפון מלא

www.hsbc.co.il

מועד מחירשירותמס'
גביה

הערות

1)א(1.1.1
)1(

שירותים
נפוצים 

בחשבון עובר 
ושב

סוף N/Aדמי ניהול חשבון לעסק קטן
חודש

פעולה על ידי פקיד)2(1.2.1
פעולות כמפורט להלן, הנעשות באמצעות פקיד בנק:

1. הפקדת מזומן
2. משיכת מזומן

3. הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת הלקוח
4. העברה או הפקדה לחשבון אחר

5. פדיון שיק )כולל משיכה בשיק עצמי(
6. הפקדת שיק )לכל קבוצה של 20 שיקים(

7. תשלום שובר
8. פריטת מזומן

סוף 60 ש"ח לפעולה
חודש

1. לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא 
אזרח ותיק ולקוח שהוא נכה, זכאים ל-4 פעולות על ידי 
פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור 

של אזרח ותיק או נכה תחל ב-1 בחודש לאחר שהוצגה 
תעודה או אישור כנדרש )תיקון 1.9.08(

2. במקרה שהתאגיד הבנקאי אינו מעמיד לרשות 
הלקוחות אפשרות סבירה לבצע פעולות של הפקדת 

שיקים או הפקדת מזומן בערוץ ישיר, גובהה המרבי של 
עמלה זו, בשל ביצוע אותן פעולות, יהיה בגובה עמלה 

בשל פעולה בערוץ ישיר

3. הבנק יגבה בחודש את הגבוה מבין שני אלה:
)1( הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר 

ופעולות על ידי פקיד שביצע הלקוח בפועל.
)2( עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על מחיר של 

פעולה אחת עלידי פקיד
4. אין לגבות עמלה זו נוסף על עמלת טיפול במזומן

פעולה בערוץ ישיר)3(1.3.1
אחת הפעולות האלה: 

1. זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
2. חיוב בכרטיס אשראי

3. חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

סוף 60 ש"ח לפעולה
חודש

1. במקרה של ביטול הרשאה לחיוב חשבון או הוראת 
קבע לפני שהוצגו 6 חיובים לפחות - התאגיד הבנקאי 

רשאי  לגבות עמלת מינימום בגובה של 6 פעולות בערוץ 
ישיר

2. סך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי בשל פעולות 
לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על 40 ש"ח 

)לא כולל החזר הוצאות מסלקת הבורסה, קורוספונדנט 
ועמלות פירעון מוקדם(: העברת ניירות ערך לחשבון אותו 

לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת ניירות ערך 
זרים לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, 

העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי 
אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח 

בתאגיד בנקאי אחר בארץ, החזרת שיקים דחויים למפקיד 
אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי, אישור יתרה לפני 

פירעון מוקדם, ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול 
הוראות קבע

0.33 ש"ח לשיקפנקס שיקים)4(1.4.1
לפי פירוט שיקבע 
התאגיד הבנקאי 
בנספח שיצורף 

לתעריפון וימסר ללקוח

הבנק מנפיק פנקסי שקים סטנדרטיים בלבדמראש

מראש20 ש"ח לשיקשיק בנקאי)7(1.7.1

החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק )9(1.9.1
)ומהסיבות מוגבל, מעוקל, צו משפטי(

חיוב באמצעות:
)1(  הוראת קבע

)2( הרשאה לחיוב חשבון
)3(  שיק

מיידי 45 ש"ח לפעולה
בעת 

ביצוע 
הפעולה

העמלה בתוקף בין אם החיוב המקורי בש"ח או במט"ח

מיידי 14 ש"ח לפעולהחיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית)10(1.10.1
בעת 

ביצוע 
הפעולה

מיידי 30 ש"ח לפעולהחיוב מפקיד בהחזרת שיק)11(1.11.1
בעת 

ביצוע 
הפעולה

הבנק לא יגבה עמלה זו כשההחזרה נגרמה בשל חוסר 
היסב

הוראה לביטול חיוב)12(1.12.1
חיוב באמצעות:

)1(  שיק
)2( חיוב בודד על-פי הרשאה לחיוב חשבון

)3(  חיוב בודד על-פי הוראת קבע

מיידי 15 ש"ח לפעולה
בעת 

ביצוע 
הפעולה

במקרה של ביטול סדרה של שיקים עוקבים תגבה עמלה 
מרבית בגובה של 3 הוראות ביטול
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מועד מחירשירותמס'
גביה

הערות

1.15.1
1.15.2

1)ב(
)3(

שירותים
מיוחדים או 

עסקיים

טיפול בשיק דחוי
שירות זה כולל:

)1( הפקדת שיק דחוי 
)2( החזרת שק דחוי למפקיד טרם פרעונו

בדלפק 30 ש"ח 
לפעולה

N/A בשידור

מיידי 
בעת 

ביצוע 
הפעולה

1. החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו 
בבנק לא תעלה על 5 ש"ח

2. סך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי בשל פעולות 
לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על 40 ש"ח 

)לא כולל החזר הוצאות מסלקת הבורסה, קורוספונדנט 
ועמלות פירעון מוקדם(: העברת ניירות ערך לחשבון אותו 

לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת ניירות ערך 
זרים לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, 

העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי 
אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח 

בתאגיד בנקאי אחר בארץ, החזרת שיקים דחויים למפקיד 
אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי, אישור יתרה לפני 

פירעון מוקדם, ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול 
הוראות קבע

1.16.1
1.16.2

רגיל 30 ש"ח חיוב מוטב בהחזרת חיוב על-פי הרשאה)4(
לפעולה

הצגה חוזרת 30 
ש"ח לפעולה

מיידי 
בעת 

ביצוע 
הפעולה

לענין זה, "הצגה חוזרת" - החל מההחזרה השניה ואילך 
של חיוב על פי הרשאה שבוטלה בהוראת הלקוח או חיוב 

על פי הרשאה שהוצאה מן ההסדר

העברה במערכת זה"ב וההעברות בזמן אמת )5(1.17.1
)RTGS(

לבנק אחר 150 ש"ח 
לפעולה

בבנק 150 ש"ח 
לפעולה

מיידי 
בעת 

ביצוע 
הפעולה

1 )ג(1.18.1
)1(

מסלול בסיסי
מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 

פעולות בערוץ הישיר

בתחילת 10 ש"ח
החודש

בעד 
החודש

שקדם לו

1. במקרה שהתאגיד הבנקאי אינו מעמיד לרשות 
הלקוחות אפשרות סבירה לבצע פעולות של הפקדת 
שיקים או הפקדת מזומן בערוץ הישיר, יחשבו פעולות 

אלה כפעולות בערוץ הישיר

2. במקרה שבו העביר לקוח את הפעילות בחשבון או סגר 
את חשבונו במהלך החודש, רשאי התאגיד הבנקאי לחייבו 

בעלות הכוללת של המסלול לאותו חודש

מסלול מורחב)2(1.18.2
מסלול הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 

פעולות בערוץ הישיר

בתחילת 600 ש"ח
החודש

בעד 
החודש

שקדם לו

1. במקרה שהתאגיד הבנקאי אינו מעמיד לרשות 
הלקוחות אפשרות סבירה לבצע פעולות של הפקדת 
שיקים או הפקדת מזומן בערוץ הישיר, יחשבו פעולות 

אלה כפעולות בערוץ הישיר

2. במקרה שבו העביר לקוח את הפעילות בחשבון או סגר 
את חשבונו במהלך החודש, רשאי התאגיד הבנקאי לחייבו 

בעלות הכוללת של המסלול לאותו חודש 
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