תעריפון עמלות ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים
תעריפון מלא
פרק  - 4ניירות ערך
מס'

שירות

4.1.1
4.1.2

(4א)()1
שירותים
נפוצים

4.4.1
4.4.2

()4

4.5.1
4.5.2
4.5.3

()5

4.6.1
4.6.2

()6

העברת ניירות ערך

4.7.1

()7

המרת אגרות חוב ושטרי הון למניות ,מימוש
אופציות והמרת ניירות ערך דואליים

 1%משווי העסקה
בדולר מינימום 50
ש"ח לפעולה

4.8.1
4.8.2

(4ב) ()1
שירותים
מיוחדים או
עסקיים

טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה

אגרות חוב
ממשלתיות.
 0.25%משווי
ההזמנה (מינימום
 100ש"ח להזמנה)
יתר ניירות הערך.
 0.50%משווי
ההזמנה (מינימום
 100ש"ח להזמנה)

4.11.1

()4

עמלת קסטודיאן

 0ש"ח

עמ' 1

מחיר

מועד
גביה

הערות

קנייה ,מכירה ,ופדיון של ניירות ערך הנסחרים
בבורסה בתל אביב

מניות ואגרות חוב
 0.80%משווי החוזה
( 250ש"ח מינימום
לפעולה).
מלווה קצר מועד
 0.10%משווי החוזה
( 250ש"ח מינימום
לפעולה).

מיידי
בעת
ביצוע
הפעולה

 .1על פיצול הוראה למספר ביצועים חלקיים באותו יום
תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה
 .2במקרה של קניה/מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה
בלקוח  -תיגבה עמלת מינימום אם בוצעה פעולה על
ידי פקיד

קנייה ומכירה של ניירות ערך בחו"ל

מניות ,אגרות חוב
וקרנות נאמנות
 1%משווי העסקה
(מינימום 50$
לפעולה)
אופציות N/A

מיידי
בעת
ביצוע
הפעולה

 .1במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה
התלויה בלקוח  -תיגבה עמלת מינימום אם בוצעה פעולה
על ידי פקיד
 .2כולל בגין פדיון אג"ח
 .3כולל בגין קרנות נאמנות זרות בין אם סחירות ובין אם
לא סחירות
 .4בתוספת עלות של צד ג'  -הוצאת ברוקר בחו"ל כולל
בגין פדיון נ"ע

דמי ניהול פקדון ניירות ערך

הנסחרים בארץ
 0.60%לשנה
(מקסימום
 100,000ש"ח
לרבעון)
הנסחרים בחו"ל
 0.60%לשנה
(מקסימום
 400,000ש"ח
לרבעון)

סוף
רבעון

עבור מק"מ וקרן כספית לא יגבו דמי ניהול

לחשבון אותו לקוח
במוסד פיננסי אחר
 25ש"ח להעברה
(בפיקוח).
לחשבון לקוח אחר
 0.25%משווי
העסקה מינימום
 50ש"ח לני"ע.
מקסימום לתיק
 5,000ש"ח

מיידי
בעת
ביצוע
הפעולה

" .1חשבון אותו לקוח" ,לרבות חשבון משותף של הלקוח
עם בן או בת זוג
 .2העברת ני"ע לחשבון אותו לקוח בעת סגירת חשבון לא
תעלה על  10ש"ח להעברת התיק והוצאות צד ג'
 .3סך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי בשל פעולות
לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על  40ש"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
 .4בתוספת עלות צד ג'  -הוצאות בנק קורספונדנט
והוצאות הבורסה לניירות ערך

מיידי
בעת
ביצוע
הפעולה

 .1לפי תעריף קניה/מכירה
 .2בתוספת עלות של צד ג'  -הוצאת ברוקר בחו"ל כולל
בגין פדיון נ"ע

מיידי
בעת
ביצוע
הפעולה

(למעט קרנות נאמנות אך לרבות קרן מחקה מסוג 2
וכן קרן שיחידותיה נסחרות בבורסה בת"א ,אופציות
מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף)( ,כולל קניה/מכירה
שלא בוצעה)

(כולל קניה/מכירה שלא בוצעה)

כולל בגין קרנות נאמנות

www.hsbc.co.il

