התעריפון המלא
מחיר

שירות

מועד הגביה

הערות

חלק  -1חשבון עובר ושב
(1א)-
שירותים
נפוצים
בחשבון
()1

פעולה בערוץ ישיר
:
( )5העברה או הפקדה
לחשבון אחר

בהתאם
לסוג
העברה או
הפקדה

בעת ביצוע
פעולה

העברות שקלים ₪ 25-
העברת זה"ב₪ 60 -

()2

חיוב מושך בהחזרת
שיק מסיבה טכנית

₪ 14.9

במועד החיוב על
ידי התאגיד
הבנקאי

החיוב יחול גם במקרה של החזרת
השיק מכל סיבה אחרת

חלק  -2מידע ,הודעות והתראות
(2א)-
שירותים
נפוצים
()1

הפקה או הדפסה של
מסמכים המצויים
במאגר הממוחשב
לבקשת לקוח

₪ 25

במועד ההפקה

הפקה של דף חשבון חודשי/שיחזור
תנועות בניירות ערך ,פירוט תיק
ניירות ערך,
אישור יתרות ,אישורי מס,
שאילתת מס ,אישור מידע מתורגם,
אישור בעלות לנייר ערך

(ב)-
שירותים
מיוחדים או
עסקיים
()1

מידע במדיה מגנטית או
אלקטרונית

₪ 50
לדיסק

במועד הפקת
הדיסק

הפקת דיסק

חלק  -3אשראי
(3א)-
שירותים
נפוצים
()1
()2

הקצאת אשראי
רישום שעבודים על ידי
נציג החברה אצל רשם

₪ 500

לא נגבית עמלה בגין השירות
במועד רישום
השעבוד

חלק  -4ניירות ערך
(4א)-
שירותים
נפוצים
()1

()2

קניה ,מכירה ופדיון של
ניירות ערך הנסחרים
בבורסה בתל אביב
(למעט אופציות מעו"ף
וחוזים עתידיים
במעו"ף)
קניה ,מכירה ופדיון
מק"מ

,0.3%
מינימום
₪ 10
לעסקה

ביום העסקה

,0.1%
מינימום
₪ 10
לעסקה

ביום העסקה

לא נגבית עמלה בגין אי ביצוע או
ביטול עסקה.
עמלת עסקאות מחוץ לבורסה-
 ,0.3%מינימום .₪ 50

שירות
()3

קניה ,מכירה ,כתיבה
ומימוש של אופציות
מעו"ף
קניה ,מכירה וכתיבה
של חוזים עתידיים
במעו"ף
קניה ,מכירה ופדיון של
ניירות ערך בחוץ לארץ

()6

קניה מכירה ומימוש
אג"ח זר

()7

עמלת קרן זרה פתוחה

()8

דמי ניהול פיקדון
ניירות ערך (לרבות
יחידות השתתפות
בקרנות נאמנות)

()9

העברת ניירות ערך

()4
()5

מחיר
₪3
לאופציה

מועד הגביה
ביום העסקה

הערות
לא נגבית עמלה בגין אי ביצוע או
ביטול עסקה

₪ 3לחוזה

ביום העסקה

לא נגבית עמלה בגין אי ביצוע או
ביטול עסקה

מניות על
פי אחד
המסלולים
כמפורט
בהערות.

ביום העסקה

מסחר בבורסות ארה"ב:
מסלול א' 1 :סנט למניה ,מינימום
 $ 12לעסקה.
מסלול ב' 0.7% :משווי העסקה,
מינימום  $ 12לעסקה.
עסקאות מחוץ לשעות המסחר או
דרך /ECNעושה שוק שאינו בהסדר
יחויבו בעמלת ברוקר נוספת.
לא נגבית עמלה בגין אי ביצוע
העסקה.
מסחר בשאר בורסות העולם:
 ,0.3%מינימום  50במטבע העסקה,
יתכן חיוב בעמלות ברוקר/עמלות
צד ג' נוספות.

אופציות
,$5
מינימום
$25

, 0.2%
מינימום
$25
,0.2%
מינימום
$12
0.6%
שנתי,
מינימום
₪ 270
לרבעון
כמפורט
בהערות

ביום העסקה
ביום העסקה
ביום העסקה

ביום העסקה

()10

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

כמפורט
בהערות

ביום העסקה

()11

טיפול בתשלומי
ריבית/דיבידנד

0.3%

במועד ביצוע
הזיכוי

(ב)-
שירותים
מיוחדים או
עסקיים
()1

טיפול בהזמנה של
ניירות ערך בהנפקה

,0.1%
מינימום
₪ 50

לא כולל עמלת סליקה ועמלת
קורספונדנט

ביום העסקה

העברת ניירות ערך ישראליים-
 ,0.15%מינימום  ₪ 27לנייר ערך.
העברת ניירות ערך זרים,0.15% -
מינימום  $12לנייר ערך ,בתוספת
עמלת .DWAC
המרת אגרות חוב ושטרי הון
למניות ומימוש אופציות₪ 35 -
להמרה,
המרת ניירות ערך דואליים₪ 100 -
לנייר ערך,
המרת נייר ערך דואלי מסוג – ADR
 5סנט למניה ,מינימום  $50להמרה.
מימוש אופציות/נגזרים בארה"ב-
.$25

שירות

מחיר
כמפורט
בהערות

מועד הגביה
במועד סיום
ההשאלה

0.1%
₪ 500

₪ 30
לכל תעודה

₪ 200

במטבע הנקוב לשילוח

()2

השאלת ניירות ערך
לצורך מכירה בחסר

()3
()5

עמלת קסטודיאן
המרת תעודת מניה
בארץ/חו"ל למניה
אלקטרונית
שילוח תעודת מניה
לארץ או חו"ל

()1
()2

עמלת חליפין
הפקדת מזומן לחשבון
מטבע חוץ או משיכת
מזומן מחשבון מטבע
חוץ
העברת מטבע חוץ לחוץ 35
לארץ ומחוץ לארץ
העברת מטבע חוץ בארץ 35

()6

()3
()4

()1
()2

חלק  -5מטבע חוץ
ביום העסקה
0.13%
-

הערות
השאלת מניות ,3.5%-מינימום 75
.₪
אג"ח ממשלתי קונצרני ומק"מ-
 ,1.5%מינימום .₪ 75

לא נגבית עמלה ע"י החברה בגין
שירות זה

במטבע העסקה ובתוספת עמלת
ביום
ההעברה/הפקדה
Transfer Agent
במטבע העסקה ובתוספת עמלת
ביום
ההעברה/הפקדה Transfer Agent

חלק  -8עסקאות עתידיות ,עסקאות בין -מטבעיות ואחרות
לחוזה
ביום העסקה
קניה ומכירה של חוזים $8
עתידיים
ביום העסקה
עמלת אופציות/נגזרים ,$5
מינימום
על חוזים עתידיים
$25
לעסקה

מיטב דש טרייד 03-7903555

