
תעריפון עמלות - מקס איט ניכיונות בע"מ*
בתוקף החל מ-1 באוגוסט 2019
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הערותתעריף כולל מע"מ**תעריף ללקוחשם העמלההשירות
דמי דמי שירות1.

ניכיון
העמלה נגבית במלואה מדי חודש, בעבור החודש 19.99 ש"ח17.09 ש"חבית–עסק גדול

החולף.
העמלה נגבית ברמת עוסק מורשה/תאגיד 10.00 ש"ח8.55 ש"חבית–עסק קטן

דמי 
ניהול

ש"ח   20,000 עד  חודשי  מחזור 
בחודש

העמלה נגבית במלואה מדי חודש, בעבור החודש 111.15 ש"ח95.00 ש"ח
החולף.

העמלה נגבית ברמת עוסק מורשה/תאגיד ש"ח   20,001 בין  חודשי  מחזור 
עד 50,000 ש"ח בחודש

87.75 ש"ח75.00 ש"ח

ש"ח   50,001 בין  חודשי  מחזור 
עד 100,000 ש"ח בחודש

70.20 ש"ח60.00 ש"ח

0.08 ש"ח עיבוד עסקה
)8 אגורות(

0.094 ש"ח 
)9 אגורות ו-4 עשיריות האגורה(

העמלה נגבית מדי חודש בעבור החודש החולף. 
ניכיון  פעולת  ביצוע  כל  בגין  תיגבה  העמלה 

בודדת ונוסף על דמי הניכיון
דמי 2.

הצטרפות
החודשי 57.33 ש"ח49.00 ש"חדמי הצטרפות החיוב  ביום  במלואה  נגבית  העמלה 

באופן חד-פעמי.
העמלה נגבית ברמת עוסק מורשה/תאגיד

שירותים 3.
מיוחדים

עלות ביצוע הפעולה בערוצים ישירים 8.90 ש"ח 11.58 ש"ח9.90 ש"חביטול עסקה
מע"מ.  כולל  ש"ח  מע"מ, 10.41  לפני  לכרטיס 
העמלה נגבית בגין כל עסקה שבוטלה באופן ידני

בית-עסק 29.25 ש"ח25.00 ש"חהקדמת עסקה כאשר  תבוצע  עסקה  זיכוי  הקדמת 
מבקש מועד שונה ממסלול הניכיון שנקבע

בכל בקשה בו בית העסק ו/או הסולק פונה למקס 57.33 ש"ח49.00 ש"חשינוי חשבון בנק
איט ניכיונות בע"מ לעדכון חשבון בנק לזיכוי

עמלה הנגבית בגין תפעול עסקות שבית העסק 115.83 ש"ח99.00 ש"חטיפול בעסקות לאחר ניתוק
טרם זוכה בגינן.

העמלה נגבית ברמת עוסק מורשה/תאגיד
עמלה הנגבית מכל בקשה.14.84 ש"ח12.69 ש"חאיתור והפקת מסמכים

איט  מקס  של  האינטרנט  באתר  בביצוע  פטור 
ניכיונות בע"מ

לקוח מידע4. לבקשת  בתקשורת  מידע  קבלת 
)שירות SMS עסקי(

עמלה הנגבית במלואה מדי חודש, בלא קשר 10.03 ש"ח8.58 ש"ח
לכמות ההודעות שהתקבלו אצל הלקוח. 

עמלה זו נגבית רק מלקוחות הרשומים לשירות
מינימום 1,000 ש"חטיפול באשראי ובביטחונותאשראי5.  1%

מקסימום 5,000 ש"ח  
מינימום 1,170 ש"ח  1%

מקסימום 5,850 ש"ח  
מועד חיוב העמלה בעת העמדת ההלוואה, לרבות 

העמדת הלוואה לצורך פירעון הלוואה קיימת
תקופת 0.55% ברבעון0.55% ברבעוןהקצאת אשראי בתחילת  הוא  העמלה  חיוב  מועד 

ההקצאה – בתחילת כל חודש קלנדארי
ON CALL – 0.04%   מינימום 50 ש"חטיפול בהלוואות

      מקסימום 300 ש"ח
0.04%  מינימום 58.50 ש"ח
  מקסימום 351.00 ש"ח

מועד חיוב העמלה בעת העמדת ההלוואה, לרבות 
העמדת הלוואה לצורך פירעון הלוואה קיימת

מועד חיוב העמלה בעת העמדת ההלוואה, לרבות 0.80% מסכום המימון0.80% מסכום המימוןמימון רכש מספקים
העמדת הלוואה לצורך פירעון הלוואה קיימת

0.22% מסכום המימוןמטבע חוץ - עמלת חליפין
מינימום 7.5 $  

מקסימום 3,000 $  

0.22% מסכום המימון
מינימום 8.77 $  

מקסימום 3,510 $  

למט"ח  ההלוואה  המרת  בגין  תיגבה  העמלה 
העסק  בית  של  רכש  מימון  על  מדובר  כאשר 
מבוצע  לספק  התשלום  וכאשר  בחו"ל  מספק 

במט"ח וההלוואה הועמדה בש"ח
סחר חוץ, עמלת תשלום בעבור דוקומנטים 

)מסמכים( שהתקבלו ישירות אצל הלקוח
0.50% מסכום התשלום
מינימום 30.00 $  

0.50% מסכום התשלום
מינימום 35.10 $  

העמלה תיגבה בגין כל העברת כספים בודדת 
לספק בחו"ל

העמלה תיגבה בגין כל העברת כספים בודדת 14.04 12.00$ $סחר חוץ, עמלת הודעת סוויפט/סלקס
לספק בחו"ל

של 70.20 ש"ח60.00 ש"חפירעון אשראי מוקדם  סילוק  של  במקרה  תיגבה  העמלה 
ההלוואה לפני מועד סיומה המקורי

העמלה תגבה במקרה של שינוי משך ההלוואה 292.50 ש"ח250.00 ש"חשינויים בהלוואה
או שינוי בסכום תשלום תורן

שירותים 6.
נוספים

עמלה הנגבית מכל תנועת חיוב4.99 ש"ח4.27 ש"חהודעות על פיגור בתשלומים
החזר שיק/הרשאה לחיוב חשבון לטובת 

הבנק )חברת כרטיסי אשראי(
עמלה הנגבית מכל תנועת חיוב8.98 ש"ח7.68 ש"ח

תעריפי עמלות - הטבות לפעילות בערוצים ישירים
תעריף ללקוח בערוצים ישירים ***תעריף ללקוח באמצעות פקידשם העמלה

תעריף כולל מע"מתעריף בלא מע"מתעריף כולל מע"מתעריף בלא מע"מ

10.41 ש"ח לעסקה8.90 ש"ח לעסקה11.58 ש"ח לעסקה9.90 ש"ח לעסקהביטול עסקה
פטור בביצוע באתר האינטרנט של מקס איט  ניכיונות בע"מ14.84 ש"ח לבקשה12.69 ש"ח לבקשהאיתור והפקת מסמכים

בכפוף להוראות הדין, למקס איט ניכיונות בע"מ הזכות לשנות בכל עת את תעריפי העמלות ו/או להוסיף עמלות חדשות.    *
תוספת מע"מ על-פי חוק. סכום העמלות עשוי להשתנות מזמן לזמן בהתאם לשינויים בשיעור המע"מ.  **

פעולות בלא ממשק ישיר עם נציג שירות.  ***
   תאריך ________________        חתימה וחותמת התאגיד _✗_____________________________________


