
13.03.19

מתואמתתעריפית

0.00%1.75%ריבית בסיסית 

0.00%6.50%תוספת סיכון מרבית

0.00%8.25%8.51%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

0.00%7.50%תוספת סיכון מרבית

0.00%9.25%9.58%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

0.00%8.50%תוספת סיכון מרבית

0.00%10.25%10.65%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

סוג מסגרת 

מתואמתתעריפיתמשיכת יתר

0.00%1.75%ריבית בסיסית 

0.00%7.00%תוספת סיכון מרבית

0.00%8.75%9.04%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

0.00%9.50%תוספת סיכון מרבית

0.00%11.25%11.74%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

0.00%10.00%תוספת סיכון מרבית

0.00%11.75%12.28%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

השינוי סוג מסגרת 

מתואמתתעריפיתמשיכת יתר

0.00%1.75%ריבית בסיסית 

0.00%9.50%תוספת סיכון מרבית

0.00%11.25%11.74%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

0.00%10.80%תוספת סיכון מרבית

0.00%12.55%13.16%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

0.00%10.90%תוספת סיכון מרבית

0.00%12.65%13.27%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

3.50%תוספת ריבית חריגה*

0.00%16.15%17.16%ריבית מירבית*

*שיעורי תוספת ריבית חריגה וריבית מירבית הנ"ל חלים על כל לקוחות הבנק, לרבות אוכלוסיות מיוחדות, וחשבונות עסקיים.

לקוחות סניפי הבינלאומי, פאג"י, אוצר החייל ויובנק
חשבונות עו"ש עסקיים

נוספת

משנית

משנית

ראשית

נוספת

ראשית

השינוי

העלות החדשה המירבית

בנקאות פרטית

העלות החדשה המירבית

בנקאות אישית/עו"ש כללי

העלות החדשה המירבית

הננו להודיעכם על השינויים דלהלן בשיעורי עלות האשראי בחשבונות עובר ושב - השינוי בעמלת הקצאת אשראי התעריפית 
בחשבונות עובר ושב במטבע ישראלי ובמטבע חוץ, לתאגיד (שאינו עסק קטן לעניין חיוב בעמלות),  ייכנס לתוקף ביום ב' 

01.04.19
מובהר כי שיעורי הריבית הבסיסית (הפריים) ו/או הריבית המירבית המפורטים בהודעה זו, יחולו גם על מוצר/שירות אחר של 

הבנק, שריבית זו מהווה חלק ממרכיביו (כגון: הלוואות, פקדונות, הסדרי אשראי בכרטיסי חיוב וכו').

חשבונות עו"ש במטבע ישראלי
על אוכלוסיות מיוחדות יחולו תעריפי האשראי המפורטים בהודעה 1 ב

נוספת

משנית

ראשית

השינוי סוג מסגרת 
משיכת יתר

תעריפי אשראי

א1



13.03.19
המשך - שינויים בשיעורי עלות האשראי בחשבונות עובר ושב

מתואמתתעריפית
0.00%1.75%ריבית בסיסית 

0.00%0.00%תוספת סיכון מרבית
0.00%1.75%1.76%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

סוג מסגרת
מתואמתתעריפיתמשיכת יתר

0.00%1.75%ריבית בסיסית 
0.00%1.00%תוספת סיכון מרבית

0.00%2.75%2.78%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר
0.00%3.60%תוספת סיכון מרבית

0.00%5.35%5.46%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

סוג מסגרת
מתואמתתעריפיתמשיכת יתר

0.00%1.75%ריבית בסיסית 
0.00%2.50%תוספת סיכון מרבית

0.00%4.25%4.32%שיעור ריבית מירבי על אשראי מאושר

השינוי
ריבית ליבור מעוגל ליום (קביעה יומית)***

0.00%
0.00%

העלות החדשה המירביתהעלות החדשה המירבית
מתואמתתעריפית
₪ 18

2.10%2.12%
0.15%2.25%2.27%0.15%

מתואמתתעריפית
75 ש"חעסק גדול - סכום לחודש

בחשבונות עו"ש במט"חבחשבונות עו"ש במט"י

דמי ניהול קבועים בחשבונות עו"ש במטבע ישראלי ובמטבע חוץ 

השינויהשינוי
תעריפית

פטוריחיד 
1.50%עסק קטן - שיעור לשנה
2.25%עסק גדול - שיעור לשנה

0.50%חשבון חנ"י (יהלומנים-יחיד,עסק קטן ועסק גדול) - שיעור לשנה

100 $חשבון חנ"י (יהלומנים-יחיד, עסק קטן ועסק גדול) - סכום לרבעון

ריבית פיגורים בהלוואות צמודות מדד
שיעור ריבית פיגורים בהלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן - ריבית (צמודה) בשיעור של 15% לשנה.

בחשבונות עו"ש במט"חבחשבונות עו"ש במט"י

שינוי
העלות החדשה המירבית

השינוי
העלות החדשה המירבית

תעריפית
65 ש"ח

עמלת הקצאת אשראי (נגבית רבעונית)

חשבונות עו"ש במטבע חוץ

תוספת ריבית חריגה

חשבונות עו"ש במטבע חוץ (לרבות חשבונות חנ"י)

7.50%
-

העלות החדשה המירבית (תעריפית)

תוספת סיכון מרבית
2.50%

ליבור מעוגל ליום +10%
*** שיעורי ריבית הליבור המעוגל ליום מתפרסמים בעמדות לשירות עצמי המוצבות בסניפי הבנק ובאתר הבנק 

גביית העמלות הבאות תהיה בהתאם לסיווג החשבון לעניין חיוב בעמלות כמפורט להלן:

אוכלוסיות מיוחדות*

ראשית

השינוי

ראשית

משנית

סוג מסגרת 
משיכת יתר

עו"ש אברכים, תלמידי ישיבות ותלמידות סמינרים (לקוחות סניפי מערך פאגי בלבד)

השינוי
העלות החדשה המירבית

עו"ש נוער / עו"ש חייל 

השינוי
העלות החדשה המירבית

עו"ש סטודנט
העלות החדשה המירבית

* שיעור הריבית המירבי על מסגרת משיכת יתר משנית/נוספת (לפי העניין), יהיה בהתאם למגזר אליו משויך החשבון (בנקאות פרטית, בנקאות אישית/עו"ש כללי, 
תוספת ריבית חריגה וריבית מירבית יהיו בשיעורים החלים על כל לקוחות הבנק כמפורט בהודעה 1א.

**בגין יתרות חובה של עד 1,000 ₪  החשבון מזוכה בסכום הריבית שנגבה

ראשית**

ריבית מרבית

1 1ב1 ב1

תעריפי אשראי



א2

27.12.18

5.00%6.75%6.96% 1.75%פלטינום

8.25%10.00%10.47% 1.75%זהב

9.50%11.25%11.85% 1.75%אחר

7.60%9.35%9.76% 1.75%פלטינום

9.10%10.85%11.41% 1.75%זהב

11.10%12.85%13.63% 1.75%אחר

6.10%7.85%8.14% 1.75%פלטינום

8.60%10.35%10.86% 1.75%זהב

9.85%11.60%12.24% 1.75%אחר

6.50%8.25%8.57% 1.75%פלטינום

9.00%10.75%11.30% 1.75%זהב

10.25%12.00%12.68% 1.75%אחר

7.50%9.25%9.65% 1.75%פלטינום

9.50%11.25%11.85% 1.75%זהב

11.25%13.00%13.80% 1.75%אחר

6.25%8.00%8.30% 1.75%פלטינום

8.75%10.50%11.02%  1.75%זהב

10.00%11.75%12.40% 1.75%אחר

7.00%8.75%9.11% 1.75%פלטינום

9.00%10.75%11.30% 1.75%זהב

10.75%12.50%13.24% 1.75%אחר

5.00%6.75%6.96% 1.75%פלטינום

8.25%10.00%10.47% 1.75%זהב

9.50%11.25%11.85% 1.75%אחר

4.25%6.00%6.14% 1.75%פלטינום

5.75%7.50%7.71% 1.75%זהב

8.00%9.75%10.11% 1.75%אחר

4.25%6.00%6.17% 1.75%פלטינום

5.75%7.50%7.76% 1.75%זהב

8.00%9.75%10.20% 1.75%אחר

4.50%6.25%6.40% 1.75%פלטינום

7.50%9.25%9.58% 1.75%זהב

9.00%10.75%11.19% 1.75%אחר

2 מתוך 1עמוד  

  30ויזה פלוס 

מתואמת

*קרדיט

Cal choice  

חיוב חודשי קבוע

- הלוואות אקספרס 

* חודש 24עד 

- הלוואות אקספרס 

* חודש25-36

-פריסה לתשלומים 

מתכונת קרדיט

* חודש 24עד 

- פריסה לתשלומים 

מתכונת קרדיט

* חודש36-25

/חודש פלוס

*דיינרס לארג

עדיף

תשלום עדיף

יחולו גם על , 1.1.19להלן שיעורי הריבית בתכניות אשראי בכרטיסי חיוב אשר החל ממיזוג בנק אוצר החייל עם ולתוך הבנק הבינלאומי ביום 

.לקוחות סניפי אוצר החייל

(ב2שיעורי הריבית בתוכניות אשראי בכרטיסי חיוב ללקוחות סניפי יובנק מפורטים בהודעה )ללקוחות הבינלאומי לרבות סניפי פאגי ואוצר החייל 

ודיינרס / ל .א.כ

סוג כרטיסשם התכנית
שינוי בריבית 

בסיסית

ריבית

בסיסית

שינוי

בתוספת 

סניף  ללקוח

אוצר החייל

תוספת לריבית 

בסיסית
תעריפית

 א2



סוג כרטיסשם התכנית
שינוי בריבית 

בסיסית

ריבית

בסיסית

שינוי

 בתוספת

ללקוח סניף 

אוצר החייל

תוספת לריבית 

בסיסית
מתואמתתעריפית

וורלד עלית /סנטוריון

(סיגניה לשעבר)
 1.75%-0.75%3.25%5.00%5.12%

0.50%5.00%6.75%6.96%-1.75%  פלטינום

1.75%2.25%8.25%10.00%10.47% (2)זהב

אמקס ירוק 

ללקוח סניף אוצר )

(החייל

 1.75%1.25%8.25%10.00%10.47%

 (3)אמקס אחר 

ללקוח סניף אוצר )

(החייל

 1.75%2.50%9.50%11.25%11.85%

9.50%11.25%11.85% 1.75% אחר

וורלד עלית /סנטוריון

(סיגניה לשעבר)
 1.75%0.75%4.75%6.50%6.70%

1.75%1.00%6.50%8.25%8.57% פלטינום

1.75%3.00%9.00%10.75%11.30%  (2)זהב

אמקס ירוק 

ללקוח סניף אוצר )

(החייל

 1.75%2.00%9.00%10.75%11.30%

 (3)אמקס אחר 

ללקוח סניף אוצר )

(החייל

 1.75%3.25%10.25%12.00%12.68%

1.75%0.75%10.25%12.00%12.68% אחר

וורלד עלית /סנטוריון

(סיגניה לשעבר)
 1.75%-0.50%2.50%4.25%4.32%

0.75%4.25%6.00%6.14%-1.75% פלטינום

1.75%0.25%5.75%7.50%7.71% (2)זהב 

אמקס ירוק 

ללקוח סניף אוצר )

(החייל

 1.75%-0.75%5.75%7.50%7.71%

 (3)אמקס אחר 

ללקוח סניף אוצר )

(החייל

 1.75%1.50%8.00%9.75%10.11%

0.50%8.00%9.75%10.11%-1.75% אחר

.שיעורי הריבית המוצגים בטבלאות לעיל מתייחסים לכרטיסי אשראי מסוגים כלליים בלבד ולא לכרטיסים מיוחדים

. כולל אמריקן אקספרס ירוק (2)

.קורפורייט כסף, כסף ביזנס, כולל אמריקן אקספרס (3)

2 מתוך 2עמוד 

אמריקן אקספרס/ישראכרט

*קרדיט בתשלומים

*אשראי מהיר

ריבית )קרדיט 

(משתנה

שינויים . בצירוף תוספת שנקבעה לאותה תכנית אשראי, ריבית  ששיעורה יקבע על פי שיעור הריבית הבסיסית במועד האמור בהסכם הכרטיס* 

.בריבית הבסיסית או בתוספת לא יחולו על אשראי שכבר הועמד



א2

30.06.19

5.00%6.75%6.96%ללא שינוי1.75%פלטינום

8.25%10.00%10.47%ללא שינוי1.75%זהב

1.75%1.25%9.50%11.25%11.85%עסקי

1.75%1.25%9.50%11.25%11.85%בינלאומי

9.50%11.25%11.85%ללא שינוי1.75%אחר

7.60%9.35%9.76%ללא שינוי1.75%פלטינום

9.10%10.85%11.41%ללא שינוי1.75%זהב

1.75%2.00%11.10%12.85%13.63%עסקי

11.10%12.85%13.63%ללא שינוי1.75%אחר

6.10%7.85%8.14%חדש1.75%פלטינום

8.60%10.35%10.86%חדש1.75%זהב

9.85%11.60%12.24%חדש1.75%אחר

6.50%8.25%8.57%חדש1.75%פלטינום

9.00%10.75%11.30%חדש1.75%זהב

10.25%12.00%12.68%חדש1.75%אחר

7.50%9.25%9.65%חדש1.75%פלטינום

9.50%11.25%11.85%חדש1.75%זהב

11.25%13.00%13.80%חדש1.75%אחר

1.75%1.25%6.25%8.00%8.30%פלטינום

1.75%0.50%8.75%10.50%11.02%זהב

1.75%1.75%10.00%11.75%12.40%עסקי

1.75%1.75%10.00%11.75%12.40%בינלאומי

1.75%0.50%10.00%11.75%12.40%אחר

1.75%2.00%7.00%8.75%9.11%פלטינום

1.75%0.75%9.00%10.75%11.30%זהב

1.75%2.50%10.75%12.50%13.24%עסקי

1.75%2.50%10.75%12.50%13.24%בינלאומי

1.75%1.25%10.75%12.50%13.24%אחר

5.00%6.75%6.96%ללא שינוי1.75%פלטינום

8.25%10.00%10.47%ללא שינוי1.75%זהב

9.50%11.25%11.85%ללא שינוי1.75%אחר

4.25%6.00%6.14%ללא שינוי1.75%פלטינום

5.75%7.50%7.71%ללא שינוי1.75%זהב

1.75%2.25%8.00%9.75%10.11%עסקי

1.75%2.25%8.00%9.75%10.11%בינלאומי

8.00%9.75%10.11%ללא שינוי1.75%אחר

4.25%6.00%6.17%ללא שינוי1.75%פלטינום

5.75%7.50%7.76%ללא שינוי1.75%זהב

1.75%2.25%8.00%9.75%10.20%עסקי

1.75%2.25%8.00%9.75%10.20%בינלאומי

8.00%9.75%10.20%ללא שינוי1.75%אחר

1.75%0.25%4.50%6.25%6.40%פלטינום

1.75%1.75%7.50%9.25%9.58%זהב

1.75%3.25%9.00%10.75%11.19%עסקי

1.75%3.25%9.00%10.75%11.19%בינלאומי

1.75%1.00%9.00%10.75%11.19%אחר

:01.07.2019- שיעורי הריבית בתוכניות אשראי בכרטיסי אשראי בתוקף החל מ 

ללקוחות סניפי יובנק

סוג כרטיס שם התכנית

דיינרס / ל .א.כ

*קרדיט

שינוי בריבית 

בסיסית

ריבית

בסיסית

שינוי

בתוספת

תוספת 

לריבית בסיסית
מתואמתתעריפית

/חודש פלוס

*דיינרס לארג

עדיף

תשלום עדיף

  30ויזה פלוס 

 24עד - הלוואות אקספרס

חודש

 25-36- הלוואות אקספרס

חודש

- פריסה לתשלומים 

 חודש24מתכונת קרדיט עד 

Cal choice  

-פריסה לתשלומים 

מתכונת קרדיט 

 חודש25-36

חיוב חודשי קבוע

 ב2



א2

30.06.19

 ב2

:המשך - שינויים בשיעורי הריבית בתוכניות אשראי בכרטיסי חיוב 

סוג כרטיסשם התכנית
שינוי בריבית 

בסיסית

ריבית

בסיסית

שינוי

בתוספת

תוספת 

לריבית בסיסית
מתואמתתעריפית

וורלד עלית 

סיגניה )

(לשעבר

3.25%5.00%5.12%ללא שינוי1.75%

5.00%6.75%6.96%ללא שינוי1.75%פלטינום

8.25%10.00%10.47%ללא שינוי1.75%זהב

9.50%11.25%11.85%ללא שינוי1.75%אחר

וורלד עלית 

סיגניה )

(לשעבר

4.75%6.50%6.70%ללא שינוי1.75%

6.50%8.25%8.57%ללא שינוי1.75%פלטינום

9.00%10.75%11.30%ללא שינוי1.75%זהב

10.25%12.00%12.68%ללא שינוי1.75%אחר

וורלד עלית 

סיגניה )

(לשעבר

2.50%4.25%4.32%ללא שינוי1.75%

4.25%6.00%6.14%ללא שינוי1.75%פלטינום

5.75%7.50%7.71%ללא שינוי1.75%זהב 

8.00%9.75%10.11%ללא שינוי1.75%אחר

סוג כרטיסשם התכנית
שינוי בריבית 

בסיסית

ריבית

בסיסית

שינוי

בתוספת

תוספת 

לריבית בסיסית
מתואמתתעריפית

3.25%5.00%5.12%ללא שינוי1.75%סנטוריון

1.75%1.25%5.00%6.75%6.96%פלטינום

1.75%1.25%8.25%10.00%10.47%(1)זהב 

1.75%1.25%9.50%11.25%11.85%אחר

4.75%6.50%6.70%ללא שינוי1.75%סנטוריון

1.75%3.00%6.50%8.25%8.57%פלטינום

1.75%3.75%9.00%10.75%11.30%(1)זהב 

1.75%2.50%10.25%12.00%12.68%אחר

2.50%4.25%4.32%ללא שינוי1.75%סנטוריון

1.75%1.25%4.25%6.00%6.14%פלטינום

1.75%1.25%5.75%7.50%7.71%(1)זהב 

1.75%1.25%8.00%9.75%10.11%אחר

 Business וזהב Business, כולל אמריקן אקספרס ירוק (1)

אמריקן אקספרס

 

*קרדיט בתשלומים

 

*אשראי מהיר

 

(ריבית משתנה)קרדיט 

ישראכרט

שינויים . בצירוף תוספת שנקבעה לאותה תכנית אשראי, ריבית  ששיעורה יקבע על פי שיעור הריבית הבסיסית במועד האמור בהסכם הכרטיס* 

.בריבית הבסיסית או בתוספת לא יחולו על אשראי שכבר הועמד

*אשראי מהיר

(ריבית משתנה)קרדיט 

*קרדיט בתשלומים




