
 
 

 

  תעריפון עמלות

  שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ ("החברה")
  

  הערות  מועד הגביה  מחיר  שירות

  פעולות בחשבון  - 1חלק 

  1  

פורט להלן, הנעשות פעולות כמ
, לרבות באמצעות באמצעות החברה

ו/או באמצעות  טלפוני מאוישמוקד 
  ערוץ ישיר

  

  

  העברה או הפקדה לחשבון אחר .1
 הפקדת שיק .2
  משיכת שיק .3

לפעולה, הפקדה ₪  20 -העברה  .1
 ללא עלות -
 ללא עלות .2

  למשיכת שיק₪  20 .3

בעת ביצוע 
  הפעולה

  ₪ 20  חיוב בהחזרת שיק מכל סיבה  2  
בעת ביצוע 

  הפעולה
  

      ללא עלות  טיפול בשיק דחוי  3  

  4  
העברה במערכת הזיכויים וההעברת 

  בזמן אמת
  )RTGS(זה"ב / 

65  ₪- 45 ₪  
בעת ביצוע 

  הפעולה

₪  45עמלה בסך 
בהעברה לפרטי בנק 
קבועים המוגדרים 

בחשבון הלקוח, לכל 
  ₪ 65חשבון בנק אחר 

  5 
  / 'לצד גהעברת שקלים 

  'הפקדת שקלים  מצד ג
  ₪   2,000עד 

בעת ביצוע 
  הפעולה 

  

  מידע, הודעות והתראות - 2חלק 

שירותים 
  נפוצים

      ללא עלות  הודעות  1

  2  
הפקה או הדפסה של מסמכים 

המצויים במאגר הממוחשב לבקשת 
  לקוח

החברה תעדכן את ₪.  500עד 
  הלקוח מראש בסכום החיוב 

    

  3  

  דוחות לבקשת לקוח

  דוחות סטנדרטיים, כגון:

  אישור יתרות כולל יתרות ני"ע .1
  בחשבוןפירוט תנועות  .2
  תנועות בניירות ערך .3
  אישור בעלות .4
  דוחות .5

  ₪  500עד 

החברה תעדכן את ההלקוח מראש 
  בסכום החיוב

    

  4  
הפקה ומשלוח דף תנועות בתדירות 

  מיוחדת לבקשת הלקוח

פעולה זו כרוכה בתשלום, החברה 
תעדכן את ההלקוח מראש בסכום 

  החיוב

  

  

  

  

  

  

  



  

2 

  אשראי וריביות - 3חלק 

  מגובה האשראי 1%  הקצאת אשראי  1  

עמלה זו תיגבה 
מראש בעת 

מתן האשראי 
  בפועל

  

  2  
רישום שעבודים על ידי נציג החברה 

  אצל רשם
200 ₪  

בעת ביצוע 
 הפעולה

  

  ₪ 200  שינוי שעבודים  3  
בעת ביצוע 

 הפעולה
  

      ללא עלות  פירעון מוקדם  4  

  ריביות חובה  5  

  ריבית חובה שקלית

  9%ריבית פריים + 

  ריבית חובה דולרית

SOFR (Secured Overnight 
Financing Rate) +5.3%  

  חובה יורו  ריבית

ECB (European Central Bank 
Rate)  +4.7%   

  חובה ליש"ט  ריבית

BOE (Bank Of England Rate) 
+5%   

ריבית שנתית, 
מחושבת יומית, 
ונגבית באופן 

  חודשי

  

  ניירות ערך - 4חלק 

 -(א) 4
שירותים 

  נפוצים
1  

קניה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך 
 ת"אהנסחרים בבורסה ב

  ורכישה בהנפקה) CALL1(כולל אופציה 

  מניות, אגרות חוב וקרנות סל . 1
משווי העיסקה,  0.15%עד 

  ₪ 3.5מינימום 

  מילווה קצר מועד . 2
  משווי העיסקה, 0.1%עד 

  ₪ 3.5מינימום 

 עסקה מחוץ לבורסה . 3
  משווי העיסקה, 0.2%עד 

  ₪ 50מינימום 

  עמלת פעילות
 זרים וללקוחותלגופים 
  וממשלתיים

  0.3% עד
משווי  C1  - 3% אופציות. 5

  העיסקה .

בעת ביצוע 
  העסקה

  

  2  

קניה, מכירה, ופדיון של קרנות 
  "אבבורסה בת ותנאמנות הנסחר

 גידור  קניה, מכירה, ופדיון של קרנות
  "אבבורסה בת ותנאמנות הנסחרב

  ,משווי העיסקה 0.08%
  ₪ 5מינימום 

משווי העיסקה , מינימום  0.15%
50  ₪  

  

בעת ביצוע 
  העסקה
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  3  

קניה, מכירה וכתיבה של אופציות 
  "אמעו"ף הנסחרים בבורסה בת

עמלת מימוש אופציות הנסחרות 
  א"בבורסה בת

  

  לאופציה₪  3עד 

  

מגובה העמלה המוגדרת  50%
  בחשבון לביצוע פעולה באופציה

בעת ביצוע 
  העסקה

  

  4  
קניה, מכירה וכתיבה של חוזים 

עתידיים במעו"ף הנסחרים בבורסה 
  ת"אב

  לחוזה₪  5
בעת ביצוע 

  העסקה

חוזה עתידי אחד 
) 2)משמעותו שתי (1(

  אופציות

  5  
קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך 

  בחו"ל

  מניות /תעודת סל בארה"ב

ארה"ב למניה, דולר  0.01 .1
  דולר ארה"ב 10מינימום 

  מסלול נוסף לבחירה: .2
דולר  14עמלה קבועה של 

  ארה"ב לעיסקה.
 0.15%מסלול נוסף לבחירה:  .3

 10מינימום  ,משווי העיסקה
 דולר ארה"ב לעיסקה.

  מסלול נוסף לבחירה: .4
 0.01+ משווי העסקה  0.15%

 6מינימום  ,למניהדולר ארה"ב 
  דולר ארה"ב 

 OTC  /Pink Sheetמניות  .5
משווי העסקה או  2% - בארה"ב

  14$סנט למניה, מינימום  1

  קרנות נאמנות זרות
משווי העיסקה + עלות  0.275%

  ברוקר זר

  אגרות חוב
  משווי העיסקה  0.2%

  ני"ע בקנדה
  דולר קנדי, 0.01
  דולר קנדי 55מינימום 

  ני"ע באסיה ובאירופה
  משווי העיסקה, 0.3%
  במטבע העיסקה 30מינימום 

בעת ביצוע 
  העסקה

ייתכנו חיובים נוספים 
בעבור כל פעולה ו/או 

החזקה של ניירות 
 ,SECהערך כגון:

TAF, ECN, ORF, 
TAX  ועוד. חיובים

אלו אינם חלק 
מהעמלות הנגבות 

בעסקה, וייגבו בנוסף 
לעמלה המוגדרת 
   בחוזה הלקוח/ה.

עמלת ני"ע באסיה 
ובאירופה עשויה 

להשתנות בהתאם 
ואופי לסוג המניה 

הפעילות. באחריות 
הלקוח לפנות 

לחברה, על מנת 
לברר גובה העמלה 
  לפני ביצוע הפעילות

  6  

קניה, מכירה וכתיבה של אופציות 
  בארה"ב

  

  מימוש אופציות

דולר ארה"ב לכל אופציה  5
  דולר ארה"ב 25מינימום 

  

  דולר ארה"ב 10עמלת הברוקר + 

בעת ביצוע 
  העסקה

  

  7  
של חוזים קניה, מכירה וכתיבה 

עתידיים ואופציות על חוזים עתידיים 
  הנסחרים בחוץ לארץ

  דולר ארה"ב 6עמלת הברוקר + 
בעת ביצוע 

  העסקה
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  דמי משמרת  8  

₪  5,000עד מקסימום , 0.1%
  לרבעון 

אחזקת ניע"ז שהמסחר בו פסק 
ו/או מוגדר כ"חסר ערך" ע"י 

  הברוקר
  דולר ארה"ב לנייר 11

  בגין החזקת תעודת מניה

 

)ADR- American Depository 
Receipt עשוי הלקוח להיות (

מחויב בעמלה נוספת מעבר 
לעמלות קניה ומכירה. עמלה זו 

מקורה בחיוב של הבנקים הזרים 
המעניקים שרותי משמורת לאותן 
תעודות מניה. הלקוח לבדו יישא 

  בעמלה זו.

  אחת לרבעון

  

  

  

  אחת לחודש

  

  

  

בעת ביצוע 
החיוב ע"י 
  הברוקר הזר

השיעור נקבע משווי 
נכסי החשבון על בסיס 

רבעוני. לחשבונות 
מנוהלים ו/או לחשבונות 
שמהות פעילותם היא 

אחזקת נכסים ולא 
   .מסחר

  העברת ניירות ערך  9  

  העברה של ני"ע
  הנסחרים בישראל

לחשבון אותו לקוח בחבר בורסה 
 150מקסימום  ,לנייר₪  20 - אחר

  להעברה (שתבוצע באותו היום)₪ 

משיכת ני"ע ישראלים לחשבון 
בבעלות לא זהה בחבר בורסה 

 לנייר₪  35 - אחר

  העברה של ני"ע הנסחרים בחו"ל

  דולר ארה"ב לכל נייר 10: בארה"ב

  לכל נייר ארה"בדולר  40: בקנדה

  שאר ני"ע הנסחרים בחו"ל

בהתאם לעלות הברוקר הזר, 
  דולר ארה"ב לכל נייר 25מינימום 

הנסחרת הפקדת תעודת מניה 
בהתאם לגביית עמלה ע"י  -בחו"ל 

דולר   500הברוקר הזר, מינימום 
  ארה"ב

 -משיכה / הפקדה של ני"ע ב 
DRS  אוDWAC 500 לר וד

  . ארה"ב

העברת ני"ע לחשבון אחר בחברה 
  ללא עלות -

ללא  -הפקדת ני"ע למעט בקנדה  
  עלות

הפקדת נכסים מיוחדת, לרבות 
עקב הנפקה פרטית ו/או השקעה 

דולר  500בקרנות זרות תהא 
 ארה"ב לכל הפקדה.

  

בעת ביצוע 
  הפעולה

הפקדת תעודת 
באישור  -מניה 

  שיינתן מראש
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  10  

המרת איגרות חוב ושטרי הון 
  למניות, מימוש אופציות וזכויות

  

  לפעולה₪  30

  

בעת ביצוע 
  הפעולה

  

  המרת ניירות ערך דואליים  11  
דולר ארה"ב + עמלת סוכן זר +  7

  בורסה בת"אעמלת 
בעת ביצוע 

  הפעולה

עמלת המרת ני"ע 
דואלים 

(ארביטראז')  עשויה 
להשתנות בהתאם 
לסוג המניה ואופי 
הפעילות. באחריות 
הלקוח לפנות 
לחברה, על מנת 
לברר גובה העמלה 
  לפני ביצוע הפעילות

 -(ב) 
שירותים 
מיוחדים 

או 
  עסקיים

1  
טיפול בהזמנה של ניירות ערך 

  בהנפקה
  להזמנה₪  20

בעת ביצוע 
  הפעולה

  

  2  
  השאלת ניירות ערך
  לצורך מכירה בחסר

 1.5%מינימום  - מק"מ/אג"ח
  משווי הפעולה

  דמי טיפול₪  100 +

משווי  2.5%מינימום - מניות
  הפעולה

  דמי טיפול₪  100 +

בעת ביצוע 
  הפעולה

עמלת השאלה  
עשויה להשתנות 

בהתאם לסוג הנייר 
ולשוק. באחריות 

 הלקוח לפנות
לחברה, על מנת 

לברר גובה העמלה 
  לפני ביצוע הפעילות.

תקופת ההשאלה 
  מינימלית: שבועיים

  3  
 תדמי טיפול במכירה בחסר תוך יומי

  לא מאושרת
500 ₪  

בעת ביצוע 
  הפעולה

דמי טיפול אלו יגבו על כל 
יום בו לא נסגרה המכירה 

  בחסר

  מטבע חוץ - 5חלק 

  0.7%עד   מרווח המרה  1  
בעת ביצוע 

  העסקה

מרווח המרה בלבד 
  ממחיר הביצוע בשוק

  וללא עמלה

  ארה"ב דולר 50  הפקדת שיק/פדיון שיק  2  
בעת ביצוע 

  הפעולה
  

  3  
טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע 

  חוץ ומוצג לגביה

בהתאם לגביית הבנק נותן 
דולר  100השירותים, מינימום 

  ארה"ב

בעת ביצוע 
  הפעולה

  

  4  
  לארץהעברת מטבע חוץ לחוץ 

  הפקדת מטבע חוץ מחוץ לארץ

  דולר ארה"ב 35

  ללא עלות

בעת ביצוע 
  הפעולה

במשיכת מט"ח יש 
להביא בחשבון כי 

ייתכן והכספים יעברו 
דרך בנק מתווך 

)correspondent (
שיגבה עמלה נוספת. 

לחברה אין יכולת 
שליטה על גבית 
עמלה זו ואין לה 
יכולת לצפות את 
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     30.4.2023נכון לתאריך: 

 

 

  שיעורה מראש.

  5  
  מטבע חוץ בארץהעברת 

  הפקדת מטבע חוץ מבנק אחר בארץ

  דולר ארה"ב 35

  ללא עלות 

בעת ביצוע 
  הפעולה

  

  6  
העברת מטבע חוץ לצד ג /הפקדת 

  מטבע חוץ מצד ג 
  דולר ארה"ב  500עד 

    

  נוספות עמלות ושירותים  - 6חלק 

    אחת לחודש  ₪ 50עד   דמי טיפול /שימושדמי   1 

 2  
  חשבון נוסף דמי טיפול /דמי שימוש

  עבור אותו לקוח
    אחת לחודש  ₪ 100עד 

  2  
 / תשלום חודשי בגין מערכות מתקדמות

  ציטוטים
  אחת לחודש  ₪ 3,000עד 

בחירת תוכנות מסחר 
או מידע ע"י הלקוח 

  שוק מתקדם

  ₪ 250  טיפול בתביעה ייצוגית  3  
בעת ביצוע 

  הפעולה
  

  4  
טיפול באירועי חברה בני"ע זרים, שאינם 

  חובת היענותבגדר 
 דולר ארה"ב 50

בעת ביצוע 
  הפעולה

במידה שישנו מענה 
  מצד הלקוח

  5  
טיפול באישורים מיוחדים למס לתושבי 

  לצורך מס  חוץ
  ₪  1,000עד 

בהנפקת 
  האישורים 

  

  6  
דמי טיפול שנתיים עבור דיווחים שנתיים 

לרשויות לצורך מס עבור תושבי חוץ 
  בעלי זיקה לארה"ב  המחויבים בדיווח /

    חיוב שנתי   ₪  200

  שירותי תפעול לחברות - 7חלק 

  אחת לחודש ₪ 15,000 דמי טיפול/ניהול חודשי 1 

במקרים מסוימים 
הסכום יגבה מראש 

לשנה, גם אם 
הפעילות היתה פחות 

משנה קלנדרית 
  מלאה 

      ₪  100,000עד   דמי טיפול בפתיחת חשבון  2  

  3  
עמלת העברה /הפקדה כספית בש"ח 

  ובמט"ח
  דולר ארה"ב   500 / ₪ 500עד 

בעת ביצוע 
  הפעולה 

  

       0.3%  פעילות ני"ע  4  

       0.7%   גידור עמלת  5  


