תעריפון  -עמלות שונות

()1

בנוסף לעמלות הקנייה/מכירה
הקבועות בהסכם הלקוח/ה
צפייה בנתוני המסחר בבורסה בת”א באמצעות האינטרנט*
חבילת INT-ALL
(צפייה במניות ונגזרים ללא הגבלה)
חבילת INT-ALL-ONE
תעריף המסלול₪ 200 :
(צפיה במניה בודדת  +נגזרים)
חבילת ( INT-ALL-MENצפיה במניה
תעריף המסלול₪ 40 :
בודדת בלבד ,ללא נגזרים)
* גובה העמלה כפוף לשינויים שיתכנו בתעריפון המפורסם ע"י הבורסה מפעם לפעם.
** עמלות שימוש במערכות מסחר מתקדמות  -בהתאם לסיכום פרטני מול הלקוח.
תעריף המסלול₪ 300 :

הפקדות  /משיכות כספים

מערכת מסחר למניות ואופציות בארה”ב וקנדה
מערכת מסחר באינטרנט
View Trade

תעריף המסלול₪ 40 :

מערכת מסחר Orbis Pro

תעריף המסלול₪ 300 :

תוספת ציטוטים:
NSDQ ,Nyse,Opra

 ₪ 10לחודש

הפקדות  /משיכות  /העברות  /עסקת ארביטראז’

העברת מט”ח

 + 35$עמלת סוכן זר (העמלות
מופחתות מהסכום שמועבר)

הפקדת מזומן בבנק ( ₪או מט"ח)

₪ 50

העברת בנקאית של כספים מהחשבון
לחשבון בנק אחר בבעלות זהה

 ₪ 20להעברה

המחאה למוטב בלבד עם קרוס
(במשרדי החברה בלבד)

₪ 20

העברת זה"ב

₪ 65

עמלת החזרת המחאה

₪ 20

עמלות השאלה
דמי טיפול בהשאלה

₪ 100

מניות

מינימום  2.5%שנתי

אג"ח

מינימום  1.5%שנתי

עמלת מכירה בחסר תוך יומי שלא נסגר

₪ 500

הפקדת ני”ע ישראליים /זרים

פטור

הפקדת  /משיכת ניירות ערך
הנסחרים בקנדה

35$

משיכת ני”ע ישראליים מהחשבון
בחברה לחשבון בנק  /חבר בורסה
אחר בבעלות זהה

 ₪ 20בגין כל ני"ע ,מקסימום לחיוב
₪ 150

משיכת ני”ע ישראליים מהחשבון
בחברה לחשבון בנק  /חבר בורסה
אחר בבעלות לא זהה

 ₪ 35בגין כל ני"ע

העברת ני"ע זר

 10$לני"ע בארה"ב,
שאר העולם 25$

דמי טיפול בעסקת ארביטראז' בני"ע
שנסחר בארה"ב  /בריטניה

עמלת סוכן זר  +עמלת בורסה בת"א
 7$ +לני"ע  7 /ליש"ט לני"ע

פעולות מנהלתיות


עמלת אג"ח בחו"ל  ,0.2% -מינ'  150$לעיסקה.
עמלת מינימום במניות בארה”ב  10$ -לעיסקה.
עמלת מינימום באופציות בארה"ב  12$ -לעיסקה.



עמלת קניה/מכירה בניירות הנסחרים בקנדה –  1סנט למניה  /מינימום
 $45לעיסקה (.)3
מימוש אופציות בארה"ב  -עמלת הברוקר הזר $10 +
עמלת מינ' בגין עסקאות מחוץ לבורסה .₪ 50 -
עמלת מינ' בגין עסקאות בקרנות נאמנות .₪ 20 -
עמלת מינ' בגין פעולות במניות והמירים  /תעודות סל על מניות ועל
מדדי האג"ח  /אג"ח  /מק"מ .₪ 3.5 -



עמלת פקיעת אופציות מעו"ף  50% -מגובה העמלה המוגדרת
בחשבון.
עמלות ברוקר זר ( – )ECNתגבה עמלה לפי חיוב הברוקר הזר.



בגין המרת מט"ח  IBIתהא זכאית למרווח עד  1%לעיסקאות עד
 15,000$ו 0.75% -מעל .15,000$



ריבית חובה במטבעות – ש"ח ,ליש"ט ,דולר אמריקאי ,יורו – 7.7%
שנתי.
עמלת קרנות נאמנות בחו"ל  + 0.25% -עמלת סוכן ,מינ' $100



גביית עמלה על ני"ע הנסחרים בחו"ל (בעיקר  - )ADRסוכני ני"ע
(הקורספונדנט) הזרים המספקים ל  IBIשירותי בורסה שירותי
משמרת (קסטודיאן) ,רשאים לנכות עמלה מתוך תשלומים שהחברות
מחלקות למחזיקי הנייר בגין אירועי חברה (לדוגמא חלוקת דיבידנד)
כמו כן רשאים סוכני ני"ע הזרים לגבות עמלות אלו כדמי משמרת
רגילים ללא קשר לאירועי חברה (סוכני ני"ע הזרים קיבלו אישור
מיוחד לכך מרשות ני"ע האמריקאית) .בכל מקרה ,העמלות האלה
נותרות במלואן בידי סוכני ני"ע הזרים ו  IBI -שירותי בורסה אינה
מקבלת חלק כלשהו בהן.



שיעור הריבית השלילית במט"ח יקבע על ידי החברה ועשוי
להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה .שיעורי הריבית
השלילית במט"ח שיחולו במטבעות הנ"ל נכון לתאריך  ,1.10.2016הינם
כדלקמן :אירו  | -0.75% -פרנק שוויצרי  | -1.20% -כתר דני -0.70% -
| כתר שוודי | -1.05% -יין יפני . -0.55% -













שיעור הריבית השלילית במט"ח בה יחויב החשבון יחושב ברמה
יומית ,על בסיס מספר הימים שחלפו בפועל ,מחולק ב 365-ימים.
הריבית השלילית במט"ח תגבה בתום כל חודש קלנדרי ,עבור
החודש שחלף.


עמלה בגין החזקת נייר ערך זר ,אשר המסחר בו פסק ו/או מוגדר
כ"חסר ערך" על ידי הברוקר בחו"ל  11$ -לחודש.

דמי ניהול/טיפול חשבון

 ₪ 50לחודש מלא או חלק ממנו

משלוח אישור בעלות בני”ע לצורך
השתתפות באסיפה כללית

 ₪ 3בגין כל משלוח אישור

הפקדת תעודת מניה ישראלית

₪ 50

(*)

הפקדת  /משיכת תעודת מניה זרה

(*)

$ 500

טיפול בתביעה ייצוגית

₪ 250

שיעבוד ,מישכון ,ערבות

₪ 200

ערבות במידה ויש צורך ברישום אצל
רשם המשכונות
בירור הוראה באמצעות שמיעת
הקלטה

₪ 400

עמלת הזמנה בהנפקה
* IBIלא מתחייבת לבצע פעולה זו.
עמלת המרה/מימוש זכויות/
מימוש אופציות
()2

דמי משמרת

₪ 250
 ₪ 20להנפקה  +שיעור משווי
הרכישה בהתאם לסוג הנכס,
כאמור לעיל
 ₪ 30לנייר
 0.1%משווי נכסי החשבון ()4

( )1העמלות הינן עמלות מקסימליות.
( )2הרינו להבהיר כי רכישה של ני"ע בהנפקה תחשב כרכישה רגילה של ני"ע
ותשולם בגינה עמלה בהתאם לשיעור שהוסכם עימך בנוגע לסוג ני"ע שנרכש.
( )3כפי שנקבע עם הלקוח בקנייה  /מכירה של מניות הנסחרות בארה"ב.
( )4החישוב יבוצע על בסיס רבעוני .החיוב לא יעלה על סך של  2,000ש"ח לרבעון.

