
* אין לראות באמור ייעוץ השקעות ו/או עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך. מסמך זה מהווה תמצית של ההטבות המוצעות בתעריפי העמלות 
   ללקוחות ירושלים ברוקראז' נכון ליום 01/01/2015 והאמור בו כפוף לחתימת הלקוח על מסמכי פתיחת חשבון בנוסח המקובל בבנק ירושלים בע"מ 

   בהתאם להוראות הדין, ובהתאם לתעריפון המלא של בנק ירושלים בע"מ כפי שיהיה במועד פתיחת החשבון, וכפי שיעודכן מעת לעת.
** כפוף לחתימה על מסמכי פתיחת חשבון וייעוץ השקעות בהתאם להוראות הדין.

*** לקוח ניירות ערך עם מערכת אינטרנט במסלול בסיסי.

www.jbank.co.il למידע נוסף ו/או כל שאלה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 2295 * בין השעות 18:00 - 9:00 או דרך פנייה באתר

עמלה (פטור מעמלות מינימום)סוג עסקה
0.09%רכישה / מכירה של ני"ע ישראליים

0.07%רכישה / מכירה של אג"ח
0.05%רכישה / מכירה של מק"מ

2.3 ₪רכישה / מכירה / כתיבה של אופציות

 ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב:

 ניירות ערך הנסחרים בבורסה בארה"ב:

מוצר / אפיק
עמלה

Global Trade
1 סנט למניה, מינימום לעסקה $4.5רכישה  /  מכירה של מניות  /  תעודות סל

$2.5 לאופציה, מינימום לעסקה $5 אופציות
(רכישה/מכירה/כתיבה)

0.25%, מינימום לעסקה $30אג"ח
$5חוזים עתידיים
0 משווי ההמרההמרת מט"ח .1%

$10 להעברה לאותו נישום עמלת העברת מט"ח (ב ₪)
(לפי שיערוך שקלי של הדולר היציג ביום ההעברה)

לפי עלות הברוקראונליין מרקט דאטה

 עלויות נוספות

עמלהמוצר / אפיק
שירותי דסק אקסקלוסיב 

(ייעוץ השקעות, ליווי אישי, סקירות ועבודות מחקר)**
חינם (מותנה בהפקדה של 250 אלף ₪ ומעלה)

+ פטור מדמי ניהול פיקדון
0.15% משווי התיק או מקסימום 120 ₪דמי ניהול פיקדון ניירות ערך רבעוני***

פטורעמלת שינוי /  ביטול  /  אי ביצוע
פטורעמלות דיבידנד  /  ריבית ופדיון אג"ח

פטורמשיכה כספית שקלית
32.5  ₪ להעברההעברת ני"ע לאותו נישום

0.25% (40  ₪ מינימום, 200  ₪ מקסימום לתיק)העברת ני"ע לא לאותו נישום

*** ייחודי בבנק ירושלים ברוקראז'

תמצית תעריפי עמלות (מינימום הפקדה 20 אלף ₪):

תעריף ירושלים ברוקראז' בהטבה מיוחדות לבוגרי בר אילן *

קיזוז מלא מול העמלות בגין קנייה ו/או מכירה


