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עמלות פורקס גביית  
אנא היכנס לאתר שלנו , לפרטים נוספים על העמלות שאנו גובים. העמלות המפורטות להלן ייגבו בחשבונך בגין כל עסקת פורקס שתגולגל במועד שבו העסקה תיפתח ותיסגר

.וכמו כן עיין בדוגמאות המפורטות בהמשך  

 

K 100עמלה ליחידת מסחר של   

 בחשבונות הנקובים בדולר)לכל צד( 

 אמריקני

USD 

EUR/USD $ 4.00 

GBP/USD $ 4.00 

USD/JPY $ 4.00 

USD/CHF $ 4.00 

AUD/USD $ 6.00 

EUR/JPY $ 6.00 

GBP/JPY $ 6.00 

AUD/CAD $ 6.00 

AUD/CHF $ 6.00 

AUD/JPY $ 6.00 

AUD/NZD $ 6.00 

CAD/CHF $ 6.00 

CAD/JPY $ 6.00 

CHF/JPY $ 6.00 

EUR/AUD $ 6.00 

EUR/CAD $ 6.00 

EUR/CHF $ 6.00 

EUR/GBP $ 6.00 

EUR/NOK $ 6.00 

EUR/NZD $ 6.00 
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 EUR/SEK $ 6.00 

EUR/TRY $ 6.00 

GBP/AUD $ 6.00 

GBP/CAD $ 6.00 

GBP/CHF $ 6.00 

GBP/NZD $ 6.00 

NZD/CAD $ 6.00 

NZD/CHF $ 6.00 

NZD/JPY $ 6.00 

NZD/USD $ 6.00 

TRY/JPY $ 6.00 

USD/CAD $ 6.00 

USD/CNH $ 6.00 

USD/ILS $ 6.00 

USD/MXN $ 6.00 

USD/NOK $ 6.00 

USD/SEK $ 6.00 

USD/TRY $ 6.00 

USD/ZAR $ 6.00 

ZAR/JPY $ 6.00 
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  תנאים והגבלות של עמלות מט"ח
די החברה. גביית עמלות הפורקס לא תחול יישום גביית עמלות הפורקס תחול רק בחשבונות המוגדרים על פי החברה כנתונים לגביית עמלות פורקס, כפי שצוין בהודעה שנשלחה ללקוח על י

. תוספת ייקור )מארקאפ(על חשבונות המתנהלים על פי מודל של   
 

העמלה תחושב  100,000-. בגין כל יחידת מסחר הגדולה או הקטנה מ100,000. העמלות המפורטות לעיל חלות על כל העסקאות בחוזי פורקס ספוט מתגלגלים, לפי יחידת מסחר של 1
ר )כגון סנט וכדומה(, החברה תעגל ליחידה השלמה הקרובה ביותר ביחידת המטבע. )לדוגמה: העמלה יניב סכום המכיל שברים של יחידת המטבע הקטנה ביות באופן יחסי. במידה וחישוב

דולר.(  0.04-דולר יעוגל ל 0.035  
 

. העמלות נגבות בשני צדדי העסקה, כלומר בפתיחה ובסגירה.2  
 

ח.. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את העמלות המפורטות לעיל בכל עת וזאת תוך עדכון הלקו3  
 

וי לגבות עמלה נוספת בנוסף לעמלות . במקרים מסוימים, המרווח של הלקוח עשוי להיות נתון לעמלת ייקור וזאת בגין ההסכם שלו עם צד מתווך )לדוגמה, ברוקרים מפנים(, אשר עש4
 המצוינות לעיל.

 
 (.CFD. העמלות המפורטות לעיל לא יחולו על מדד הדולר, אשר נחשב לחוזה הפרשים )5

 

 

 דוגמה להמחשה:

. העמלה EUR/USD 90,000(. הלקוח קונה ביום רביעי USDחשבון הלקוח נקוב בדולרים )

 דולר, על פי החישוב הנ"ל: 3.60שנגבית מהלקוח בעת פתיחת העסקה היא 
 

𝑈𝑆𝐷 4.00

100,000
 𝑥 90,000 = 𝑈𝑆𝐷 3.60 

 

 

 דוגמה להמחשה:

מתוך  50,000(. הלקוח מחליט לסגור ביום חמישי USDחשבון הלקוח נקוב בדולרים )

דולר ביום  2הנותרים לסגור ביום שישי. במקרה זה הלקוח ישלם  40,000-, ואת ה90,000
 דולר ביום שישי. 1.60-חמישי ו

 

𝑈𝑆𝐷 4.00

100,000
 𝑥 50,000 = 𝑈𝑆𝐷 2 

 

 

𝑈𝑆𝐷 4.00

100,000
 𝑥 40,000 = 𝑈𝑆𝐷 1.60 
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 מודל תמחור מבוסס עמלת ייקור
 המסחר בזמן יוצג זה ושקלול, הנזילות מספקי מקבלת שהיא למרווחים ייקור עמלת תוסיף החברה, לעיל המפורטות העמלות לגביית נתונים שאינם ומוצרים חשבונות עבור

. שלנו לאתר היכנס אנא נוסף למידע. נוספים וגורמים ומוצרים חשבונות של שונים סוגים, שונים לקוחות בין להשתנות עשוי הייקור עמלת ערך. החברה של המסחר בתחנת  

 

 עמלת משיכה

 עמלת משיכה העברה בנקאית 

USD 
40 USD 

 עבור חשבונות שהמוטב אינו תושב ארצות הברית או בריטניה

 

* עמלת אי שימוש  
עמלה בגין חשבון רדום, וזאת בעבור עלויות ניהול החשבון ושירותי המידע יחוייב ב, החשבון חודשים 12תקופה של במידה ולא יבוצעו בחשבון הלקוח הוראות מסחר במשך 

יגבה תהיה שקולה ליתרת הסכום בחשבון. , העמלה שת50$-מהלקוח יתרה נמוכה . במידה ובחשבון 50$ הינו גובה העמלה. יהמספקת ללקוחות FXCM-ש םוהגישה לשירותי

במידה והמאזן תשומת ליבך, התנאים המצוינים לעיל. כלל על פי חודשים,  12שוב בגין תקופה נוספת של עמלת אי השימוש תיגבה במשך, במידה והחשבון ימשיך להיות רדום 

 ( במשך תקופה. 0סגירת חשבון המסחר ולאחר שיתרת נותרת על אפס )נעילת או חלק מתנאי החברה מאפשרים את ( לאחר גביית העמלה, 0יהיה אפס )הלקוח בחשבון 

 

 עמלה בגין החזקת עסקה פתוחה
(.ישראל שעון) 23:59:59  השעה אחרי פתוחה עסקה החזקת בגין הלקוח את מחייבת או מזכה החברה   

.בזירה מחשבונו ישירות הקודם היום בגין 01:00:00 – 00:00:00:בשעה' ו –' א בימים יזוכה או יחויב הלקוח  

.המחיר ציטוטי בחלון המסחר במערכת מופיעה לזיכוי או לחיוב העמלה סכום  

 

 

 6. מדיניות החברה לפני המועד הנ"ל הייתה זהה ברמת התנאים לגביית עמלת אי הפעילות, אך החברה הייתה רשאית לגבותה מדי 25/10/2021 -גביית עמלת אי השימוש שונתה בתאריך ההחברה ב*מדיניות 

 חודשים של אי פעילות הלקוח בחשבון. 
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