
הערותשיעור עמלהסוג פעילותתת אפיקאפיק

ממשלתי שקליח"אג

0.02%בבורסה

0.02%מחוץ לבורסה

0.02% שנים2-3מ "מח

0.02% שנים1-2מ "מח

0.01%מ עד שנה"מח

פטורקניה בהנפקה

פטורפדיון
ממשלתי צמוד

0.02%בבורסה

0.02%מחוץ לבורסה

0.02% שנים2-3מ "מח

0.02% שנים1-2מ "מח

0.01%מ עד שנה"מח

פטורקניה בהנפקה

פטורפדיון
/ ח קונצרני "אג

המרה

0.03%בבורסה

0.03%מחוץ לבורסה

0.03%קניה בהנפקה

0.055%ח להמרה במסלול מנייתי"אג
/ בבורסה- ח להמרה "אג

הנפקה/ מחוץ לבורסה
0.055%

0.01%מ עד שנה"מח

0.03%מ עד שנתיים"מח

0.03% שנים3מ עד "מח

0.03%הפצה/ חבילה- ח קונצרני "אג

0.03%ח לא סחיר"אג

פטורפדיון

מ"מק

0.01%בבורסה

0.01%מחוץ לבורסה

0.01%קניה בהנפקה

פטורפדיון
מניותמניות

0.055%בבורסה

0.055%מחוץ לבורסה

0.055%קניה בהנפקה

0.055%כתבי אופציה

פטורבפקיעה
ע"השאלת ניהשאלה

השאלת מניות

ח קונצרני"השאלת אג

ח ממשלתי"השאלת אג

מ"השאלת מק

קרנות סלקרנות סל

0.04%קרנות סל עוקבת מדדי מניות

ח"קרנות סל עוקבת מדדי אג  0.02%

0.04%ל"קרנות סל עוקבת מדדי חו
ף"אופציות מעואופציות

ח"ש1קניה

ח"ש1מכירה
כללי

ח"ש1חוזים עתידיים בארץ

Call 1כמו מניות

ח"ש1גלגול אופציות

15.7.20נספח עמלות - הלמן אלדובי 

ישראל



**מניותמניות

/ קניה- מניות

מכירה
ב"ארה

 + 10$ סנט למניה מינימום 2
מיסי מדינה

('גרמניה וכו, אנגליה)אירופה 
מיסי  + 10$ מינימום 0.08%

מדינה

('יפן וכו)אסיה 
מיסי  + 10$ מינימום 0.08%

מדינה

Emerging markets

ח"אג
ח "אג

corporate

10$ מינימום 0.035%מכירה/ קניה

פטורפדיון

ח מדינות"אג

10$ מינימום 0.035%מכירה/ קניה

פטורפדיון

אופציות וחוזים עתידיים
ח "אופציות מט

(יורו/דולר)

25$ לאופציה מינימום 4$קניה

25$ לאופציה מינימום 4$מכירה
אופציות על 

חוזים

קניה

מכירה

חוזים

קניה

מכירה

ח"המרת מטח"המרת מט

קניה

מכירה

פטורעמלת אי ביצוע

פטור('דיבידנד וכד, ריבית)תשלומי חברה 

פטורח"המרת אג

פטורפקיעת אופציות

פטורח"דמי ניהול חשבון מט

פטורע"העברת תיק ני

פטוררישום פעולה בחשבון

פטורח"רישום פעולה במט

פטורח מזערי"דמי ניהול מט

פטוראינטרנט/PCשירותי 

פטורהזמנה בהנפקה

ל"פעילות בחו

 0.06%: ל"קרנות חו

סליקה ' הוצ + 10$מינימום 

מנהל הקרן' הוצ+ 

.לפי העניין, -        או בB.P- נא לתאר מרווח ב** 

. IRAכי התעריפים המפורטים לעיל תקפים ביחס לפעילות , יובהר.  1 

כמו . או הפעולות שתבצע החברה/או בהיקף העסקאות ו/כי התמורה והעמלות כמפורט לעיל אינה מותנית בכמות ו, למען הסר ספק יובהר. 2

לא יהא , נספח זה לא יכלול מנגנון או הוראה או הערה כלשהם שיאפשרו העלאת העמלות בתקופת ההסכם ובמידה ונכללה הערה כאמור, כן

.לה כל תוקף

ולא ניתן יהיה לגבות תשלומים , כי התמורה הנקובה בנספח זה תהיה תמורה סופית ובלעדית שתשולם לספק מכל גורם שהוא, עוד יובהר. 3

שלא , לא באמצעות החזרים מברוקרים זרים ולא בכל דרך אחרת, לא במישרין ולא בעקיפין', או רווחים בגין שירותי הברוקראז/נוספים ו

.הופיעו במפורש בנספח זה

.

מכירה חוזים / קניה 
/ ואופציות על חוזים 

 לכיוון 5$: מטבעות

מכירה חוזים ואופציות / קניה 
 לכיוון 5$: מטבעות/ על חוזים 

עמלת קורספונדנט ובורסה+

מכירה חוזים ואופציות / קניה 
 לכיוון 5$: מטבעות/ על חוזים 

עמלת קורספונדנט ובורסה+

פטור- עמלת חליפין 

 פרומיל בחדר 7- הטבת שער 

 פרומיל באינטרנט5, עסקאות


