
  עסקים גדוליםתעריפון ל
  QW     )תאגידיםריפון ל(לשעבר: תע

 

   57עמוד מס' 

  

  יהלומים

  ין אחרת)בש"ח, אלא אם צו(העמלות נקובות 
מספר 
  סעיף

הוצאות   מועד גביה **  מינ'/ מקס'  סכום/ שיעור  תאור העמלה
  נוספות

 960ן /-ח
  (אסמכתא)

הערות 
  למטה

              יבוא  10.1

  1,000$עד   0.25%  העברת תשלומים לחו"ל   10.1.1
  28.0$ -מינ' 
  1,000$מעל 
  40.0$ –מינ' 

  בפתיחת
  התיק 

    004904  סוויפט

טיפול בפתיחת תיק יבוא   10.1.2
  חופשי (גוביינא)

  בפתיחת    $  לתיק50.0
  התיק 

    004912  סוויפט

 -יצוא ישיר           יצוא  10.2
004920  

  

 -גוביינא     במועד   40.0$ -מינ'   0.15%  ת תיקפתיח   10.2.1
004939  

  

    004947    היצוא    6.0$  קופסה לאריזת יהלומים   10.2.2

    005374    בביצוע    $ להחזר60.0  החזר ייצוא יהלומים   10.2.3

הפקדת סחורה בכספת    10.3
  (אחזקת מלאי)

  במועד  10.0$ -מינ'   לחודש 0.2%
  ההפקדה

  004955    

  במועד  50.0$ -מינ'   לחודש 0.15%  בילות בכספת הבנקשמירת ח  10.4
  ההפקדה

  006869  )1( 

              דמי ניהול חשבון יהלומים  10.5
$ 7.2–מינ'   $ לפעולה0.30  רישום פעולה בחשבון  10.5.1

  לחודש
    004548    סוף חודש

  תחילת רבעון    $ לרבעון100.0  דמי ניהול קבועים   10.5.2
  

004165  )2(  

 הינו לחודש משווי הסחורה ומחושב לפי ימים.שיעור העמלה  .1
  ).409-העמלה באה במקום עמלת "דמי ניהול קבועים" בש"ח בחשבון עו"ש עסקי (ס.ח. .2

  

  ** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.

  

  

  

  



  עסקים גדוליםתעריפון ל
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   58עמוד מס' 

  

  

  (המשך) יהלומים
  ין אחרת)העמלות נקובות בש"ח, אלא אם צו(

מספר 
  סעיף

מועד גביה   מינ'/ מקס'  סכום/ שיעור  להתאור העמ
**  

הוצאות 
  נוספות

 960ן /-ח
  (אסמכתא)

הערות 
  למטה

  הפקדת שיק דחוי   10.6
  $ לשיק5.0  שיק לגבייה/ביטחון -

  

  
  במועד  

  ההפקדה

      

  004971  

  החזרת שיק  10.7
  $ לשיק15.0  החזרת שיק

        
  למושך+
  004890         10.7.1  למפקיד

רת שיק/שטר לפני מועד החז    10.7.2
  רעון עפ"י בקשת הלקוחיהפ

    04882        $ לשיק5.0

              הוצאת דואר  10.8

הוצאות טלקס/סוויפט לכל יעד    10.8.1
  בארץ ובחו"ל

13.0$        003053    

הוצאות דואר בגין משלוח   10.8.2
  דוקומנטים/מכתבים לחו"ל

10.0$            

   0.2%  נאמנות על יהלומים  10.9
  לחודש

מחושב לפי   25.0$ -ינ' מ
  ימים

  004289    

טיפול בבקשת להגדלה זמנית     10.10
  של מסגרת האשראי

0.15%  
  (על ההגדלה)

  100.0$ –מינ' 
  300.0$ -מקס' 

    004297    

השגת אינפורמציה מבנק   10.12
 Jewellers Board ofבחו"ל/
Trade  

  סוויפט/      10.0$
  דואר

004866    

לומים גביית היטל יבוא יה   10.13
  מלוטשים:

  ש"ח 1,000עד  -
  ש"ח 1,000מעל  -
  
  

  
  

20.0  
40.0  

  מסכום ההיטל

      006877    

  

  ** מועד גביית העמלה הינו ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צוין אחרת.
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   59עמוד מס' 

  

  (המשך) יהלומים       

  ימי ערך

  שם העמלה  מספר ימי עסקים

  ומי בבניין הבורסה (ביום עסקים)משיכה/הפקדה שיקים במט"ח משוכים על הבנק הבינלא  אין

  משיכה שיקים במט"ח משוכים על הבנק הבינלאומי בבניין הבורסה (ביום שאינו יום עסקים)  יום עסקים הראשון לאחר המשיכה
   הפקדת שיקים במט"ח משוכים על בנקים אחרים בבניין הבורסה  (ביום עסקים)  יום עסקים הראשון לאחר ההפקדה

הפקדת שיקים במט"ח משוכים על הבנק הבינלאומי/ בנקים אחרים בבניין הבורסה (ביום   ן לאחר ההפקדהיום עסקים הראשו
  שאינו יום עסקים)

  הפקדת שיקים במט"ח משוכים על בנקים בחו"ל   ימי עסקים 10

  

  = יום שבו הבנקים בארץ ובחו"ל עובדים. "יום עסקים"יצוין כי,  

  
  
  
  

  מהירים לקישורים חזרה
  
  




