
ייעוץ
משכנתאות

מוצרים 
פיננסיים

ניהול
תיקי השקעות

מסחר
בבורסה

גמל 
ופנסיה חיתום

תעודות סל. קרנות מדד.

קרנות
נאמנות

לא פחות מאקסלנס.

בית השקעות

מס' 
סעיף

תיאור עמלה
גובה העמלה

הערות / מידע נוסף
מינימום*סכום/שיעור

כללי
20.00 ₪דמי טיפול1

1%דמי שמירה 2

עמלות 
מסחר

3 0.30%₪קניה ומכירה ני"ע1

לאופציה8.00 ₪עמלת מעוף2

לאופציה8.00 ₪עמלת מעוף דולר3

לאופציה8.00 ₪עמלת מעוף יורו4

8.00 ₪עמלת מימוש מעוף5

3 0.20%₪עמלת מקמ6

3 0.20%₪עמלת אגח קונצרני7

3 0.20%₪עמלת אגח ממשלתי8

0.10%דמי טיפול דיבידנד9

0.10%דמי טיפול ריבית10

0.10%עמלת פדיון11

25$עמלת מסחר ארה"ב / קנדה12

7$30$אופציות בארה"ב13

0.3% + עמלת ברוקרמסחר באירופה עמלת קניה ומכירה ני"ע + עמלת ברוקר14

 10 דולר/אירו )לכיוון(חוזה עתידי15

טיפול 
בכספים

22.00 ₪העברות שקלים 1

2)RTGS( 57.00 ₪העברות במערכת זה"ב

40.00 $העברות מט"ח3

0.1%המרות מט"ח4

לכל המטבעות10.00 $הפקדות מט"ח5

35.00 $עמלת העברת מט"ח לברוקר6

פעולות 
בניירות 

ערך

15.00 ₪המרת אג"ח למניות / מימוש אופציות בארץ / מימוש זכויות1

** עפ"י עמ' ני"ע המוזנת בחשבון70.00 ₪**עסקאות מחוץ לבורסה עם סליקה כספית2

לני"ע70.00 ₪עסקאות מחוץ לבורסה ללא סליקה כספית3

500.00 ₪הפקדת תעודת מניה ומשיכה של מניה לתעודת מניה בארץ4

בתוספת עמלת סוכן$50.00הפקדת תעודת מניה ומשיכה של מניה לתעודת מניה בחול5

$60.00המרת נייר דואלי מחו"ל לארץ 6
לניירות ערך הבאים : טבע, נייס, פורמולה ויז'ן ופרטנר
תתווסף עמלה נוספת של 5 סנט למניה - עמלת כתב

60.00 ₪המרת נייר דואלי מהארץ לחו"ל 7

שיעור העמלה לא יפחת מ- 100 ₪ ולא יעלה על 1000 ₪מכפלת עמלת קניה ומכירה בשווי העברההעברת ני"ע לחשבון אותו לקוח בחבר בורסה אחר8

מידע 
ואישורים

עבור דו"ח תנועות לרבעון8.00 ₪תנועות בחשבון - הפקה מחודשת1

לכל דו"ח יתרות4.00 ₪דפי יתרות - הפקה מחודשת2

לכל שנת מס12.00 ₪אישורי מס - הפקה מחודשת3

לכל שאילתא20.00 ₪שאילתות מס4

לכל דו"ח8.00 ₪תדפיסי ריבית / דיבידנד5

לכל דו"ח40.00 ₪מידע הכרוך בעיבוד נתונים6

40.00 ₪הפקת דיסק7

בגין הפקה חוזרת20.00 ₪אישורי בעלות מניות8

בגין הפקה חוזרת40.00 ₪אישורי בעלות אג"ח9

השאלות

מינימום לנייר95.00 1.4%₪השאלת אג"ח ממשלתי1

מינימום לנייר95.00 1.5%₪השאלת אג"ח קונצרני2

מינימום לנייר95.00 1.4%₪השאלת מק"מ3

מינימום לנייר95.00 3.5%₪השאלת מניות4

שונות
** עפ"י עמ' ני"ע המוזנת בחשבון**טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה1

אחוז מגובה מסגרת שאושרה300.00 1%₪עמ' הקצאת אשראי ועריכת מסמכים2

עמלות  בורסה.  שירותי  נשואה  לקוחות אקסלנס  על  החלות  העמלות  מגוון  את  תעריפון המפרט  לרשותכם  להעמיד  אנו שמחים 
ששיעורן נקבע באופן ספציפי במסגרת חוברת פתיחת החשבון לפיה נפתח החשבון בחברה, תיוותרנה ללא שינוי. כל עמלה ששיעורה 
לא נקבע כאמור ו/או מסוג שאינו מופיע בחוברת פתיחת החשבון, הנה בשיעור הקבוע בתעריפון. למען  הסר ספק, יתר תנאי הסכם 

חשבון לקוחו/או נספח העמלות להסכם האמור, ימשיכו לחול על הפעילות בחשבונך, אלא אם נקבע אחרת במסגרת התעריפון.

תעריפון עמלות - אקסלנס שירותי בורסה

אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ )"אקסלנס"( תהיה זכאית לעדכן, מעת לעת, לפי שיקול דעתה, את שיעורי ו/או סוגי העמלות בתעריפון.   
התעריפון המעודכן יחייב את לקוחות אקסלנס החל מתום 14 יום ממועד פרסומו באתר האינטרנט של אקסלנס. 

)*(    כמפורט בהסכם חשבון הלקוח, יתכן כי עסקאות בניירות ערך תפוצלנה לחלקים.
       במקרה של פיצול עסקה אשר ביחס אליה נקבעו עמלות מינימום, תיגבנה עמלות מינימום עבור כל חלק מהעסקה בנפרד.


