שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
מרכז עזריאלי חולון ,בניין  ,Aקומה 1
הרוקמים  ,26חולון ,מיקוד 5885849

תעריפון שב"א
 .1שירותים ייחודיים לחברות כרטיסי האשראי
 .1.1איסוף עסקאות ממסופים
פריט בסיס החיוב
תשלום חודשי בגין כל מסוף המחובר
52
למערכת
174
תשלום חודשי בגין כל ( Pin-Padקכ"ח)
שמחובר למסוף שמחובר למערכת
בגין כל עסקה
53

הגורם המשלם
כל המשתתפים
הסולקים במסוף
כל המשתתפים
הסולקים במסוף
משתתף שהוא
סולק

סכום
₪ 15

הערות
ראה הערה מספר 1

₪4

ראה הערה 1.1

 0.6979אג'

הערה מספר 1
החיוב מתחלק בין כל הסולקים במסוף על פי חלקם היחסי בכמות העסקאות שבוצעו במסוף.
התשלום החודשי בגין מסוף מחובר שאינו מבצע עסקאות תתחלק במידה שווה בין הסולקים שפועלים במסוף.
סכום מינימום לתשלום חודשי בגין סעיף זה הוא  ₪ 10,000לכל סולק.
הערה מספר 1.1
החיוב מתחלק בין כל המשתתפים הסולקים במסוף בחלוקה שווה.
אם מותקנים מספר -PPים אזי התשלום הוא עבור כל אחד מהם בנפרד.
התשלום ייגבה גם במקרה של מסוף אחוד הכולל בתוכו גם .PP

 .1.2שירות אישורי עסקאות ממסופים
פריט בסיס החיוב
בגין כל בקשה לאישור עסקה
54

הגורם המשלם
משתתף שהוא סולק

סכום
 1.173אג'

בגין כל בקשת אישור ייעודית
לקבלת הצעת DCC

משתתף שהוא סולק

 5.0אג'

60

הערות
סכום מינימום של
 ₪ 10,000לחודש.
סכום מינימום של
 ₪ 2,500לחודש.

 .1.3שירות ממשק סליקה בין הסולקים והמנפיקים
פריט בסיס החיוב
בגין כל עסקה  -סולק
405
405

בגין כל עסקה – מנפיק

הגורם המשלם
משתתף שהוא סולק

סכום
 0.4724אג'

משתתף שהוא מנפיק

 0.4724אג'

הערות
סכום מינימום של
 ₪ 10,000לחודש
סכום מינימום של
 ₪ 10,000לחודש

 .1.4שירות ממשק מועדונים
פריט
400

בסיס החיוב
תשלום חודשי

שבנ"ו 18

הגורם המשלם
משתתף שהוא מנפיק

עמוד  1מתוך 5

סכום
2,000$

הערות
לפי שער יציג

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
מרכז עזריאלי חולון ,בניין  ,Aקומה 1
הרוקמים  ,26חולון ,מיקוד 5885849

 .2שירותים שונים
 .2.1שירות מיתוג ATM
פריט בסיס החיוב
בגין כל בקשת מיתוג
3

4
5
6
7
8
10
11
12

בגין שירות חודשי עבור
החלפת קוד סודי
בגין שירות חודשי עבור
החלפת קוד סודי
בגין שירות חודשי עבור
החלפת קוד סודי
בגין כל בקשה להחלפת
קוד סודי
בגין כל בקשה להחלפת
קוד סודי
בגין כל בקשה להחלפת
קוד סודי
בגין כל בקשה להחלפת
קוד סודי
בגין כל בקשה להחלפת
קוד סודי

הגורם המשלם
משתתף שהוא מנפיק

סכום
 2.4אג'

משתתף שהוא מנפיק

₪ 5,000

הערות
מיתוג בקשה מבנק ה  ATMלבנק
הלקוח וחזרה.
סכום מינימום של  ₪ 2,500לחודש.
תשלום חודשי

משתתף שהוא סולק

₪ 5,000

תשלום חודשי

משתתף שהוא מתפעל
הנפקה
משתתף שהוא מנפיק

₪ 5,000

תשלום חודשי

 2.4אג'

משתתף שהוא סולק

 2.4אג'

משתתף שהוא מתפעל
הנפקה
משתתף שהוא מתפעל
הנפקה ומנפיק
משתתף שהוא מנפיק
וסולק

 2.4אג'
 2.4אג'
 2.4אג'

 .2.2שירות לחברות ניכיון
הגורם המשלם
חברת הניכיון
חברת הניכיון

פריט בסיס החיוב
 906תשלום חודשי
תשלום חודשי בגין כל מסוף
55
המשויך להסדר שידור נתונים

סכום
₪ 4,008
₪5

הערות
ראה הערה מספר 2

הערה מספר 2
במידה וללקוח אין שירות קליינט לכספות או מערכת  DCAנדרשת רכישה של שירות כספות סייברארק כמפורט
בסעיף 2.6

 .2.3שירות העברת מידע ללקוחות
הגורם המשלם
מקבל השירות

סכום
₪ 501

פריט בסיס החיוב
שירות חודשי
56
57

חיוב בגין כל מסוף
שמחובר לשירות

מקבל השירות

 ₪ 1למסוף

58
59

חיוב בגין כל תנועה
חיוב בגין סיכומים למסוף

מקבל השירות
מקבל השירות

₪ 0.0025
 ₪ 0.5למסוף

שבנ"ו 18

עמוד  2מתוך 5

הערות
ראה הערה מס' 3
מסוף שמנוי גם לשירות לחברות
ניכיון פטור מתשלום זה.
חיוב חודשי
מסוף שמנוי גם לשירות לחברות
ניכיון פטור מתשלום זה.
חיוב חודשי
חיוב חודשי

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
מרכז עזריאלי חולון ,בניין  ,Aקומה 1
הרוקמים  ,26חולון ,מיקוד 5885849
הערה מספר 3
שירות העברת הממסרים ניתן לבית העסק בו פועל המסוף או לגורם שהוסמך על ידו לקבל את המידע .השירות
כולל העברת מידע בגין עסקאות שבוצעו במסוף (לצורך בקרה ,התאמות אשראי ועוד).

 .2.4שירות להעברת מידע מזדמן ללקוחות
(המידע מועבר בקבצים כגון אקסל TXT ,PDF ,וכד')
פריט בסיס החיוב

הערות

הגורם המשלם

סכום

430

ריכוז שידורים – לכל שידור בודד למסוף

מקבל השירות

₪5

431

ריכוז שידורים – לשבוע למסוף

מקבל השירות

₪ 23

413

ריכוז שידורים – לחודש למסוף

מקבל השירות

₪ 80

432

ריכוז שידורים – לשבוע למסוף נוסף

מקבל השירות

₪5

433

ריכוז שידורים – לחודש למסוף נוסף

מקבל השירות

₪ 25

434
435

פירוט עסקאות – לכל שידור בודד למסוף
פירוט עסקאות – לשבוע למסוף

מקבל השירות
מקבל השירות

₪ 10
₪ 46

412

פירוט עסקאות – לחודש למסוף

מקבל השירות

₪ 160

436

פירוט עסקאות – לשבוע למסוף נוסף

מקבל השירות

₪ 10

437

פירוט עסקאות – לחודש למסוף נוסף

מקבל השירות

₪ 50

438

סיכומים בלבד  -לחודש למסוף

מקבל השירות

₪ 46

439

סיכומים בלבד  -לחודש למסוף נוסף

מקבל השירות

₪ 10

9000

מנוי שנתי – ריכוז שידורים למסוף ראשון

מקבל השירות

₪ 962

תשלום שנתי מראש

440
441

מנוי שנתי – ריכוז שידורים לכל מסוף נוסף
פירוט שאילתות – לשבוע למסוף

מקבל השירות
מקבל השירות

₪ 25
₪ 69

תשלום שנתי מראש

442

פירוט שאילתות – לחודש למסוף

מקבל השירות

₪ 240

443

פירוט שאילתות – לשבוע למסוף נוסף

מקבל השירות

₪ 15

444

פירוט שאילתות – לחודש למסוף נוסף

מקבל השירות

₪ 75

445

טיפול בהצלבת עסקאות

מקבל השירות

₪ 500

 .2.5הסמכת  end-to-endמסופי  EMVשל יצרנים עבור הסולקים
השירות ניתן לסולקים אל מול כל המותגים

פריט בסיס החיוב
תשלום בגין הסמכת כל
130
סוג של מסוף
 EMVלכל מותג

הגורם המשלם
כל הסולקים המעוניינים
בהסמכת מסוף זה באמצעות
שב"א  -בחלוקה שווה

סכום
₪ 10,020

הערות
ראה הערה מספר 4

הערה מספר 4
חיוב חד פעמי לכל סוג מסוף ולכל מותג .התשלום מתחלק באופן שווה בין כל הסולקים .התשלום לא כולל את
העלויות הישירות שישולמו ליחידה המסמיכה אשר גם הן תתחלקנה בין הסולקים.

 .2.6שירות כספות סייברארק
שבנ"ו 18

עמוד  3מתוך 5

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
מרכז עזריאלי חולון ,בניין  ,Aקומה 1
הרוקמים  ,26חולון ,מיקוד 5885849
הגורם המשלם
פריט בסיס החיוב
תשלום עבור רישיון משתמש מקבל המידע בכספות
170
להתחברות לכספות
תשלום שנתי בעבור תמיכה מקבל המידע בכספות
171

סכום
₪ 1,453

הערות
תשלום חד פעמי לרישיון

₪ 200

תשלום שנתי לכל רישיון
החל מהשנה הראשונה

 .2.7בדיקות לאישור חיבור מכשיר ( POSמסוף) או ציוד קכ"ח למערכת אשראית EMV
השירות ניתן לגורמים אשר מבקשים לשווק מסופי אשראית  EMVולחברם למערכת אשראית  - EMVלהלן "יצרן
מסוף " ,או גורמים אשר מבקשים לשווק ציוד קכ"ח אשר יתחבר למכשירי  POSשמתחברים למערכת אשראית
 EMVלהלן "יצרן קכ"ח".
פריט בסיס החיוב
תשלום בגין סבב בדיקות
135
138

תשלום בגין סבב בדיקות
מקוצר

הגורם המשלם
גורם אשר חתום על הסכם
מתאים מול שב"א
גורם אשר חתום על הסכם
מתאים מול שב"א

סכום
₪14,028

הערות
ראה הערה מספר 6

₪ 7,014

ראה הערה מספר 7

הערה מספר 6
חיוב לכל סבב בדיקות שנערך למסוף היצרן או לציוד קכ"ח עד לקבלת אישור התחברות על פי מפרט הבדיקות
שנמסר ליצרן ( המסוף או הקכ"ח) בעת חתימתו על הסכם יצרן.
הערה מספר 7
סבב בדיקות מקוצר אפשרי במקרים הבאים:
יצרן ( המסוף או הקכ"ח) הביא לבדיקה סוג מסוף נוסף ממשפחת מכשירים אשר כבר קיבלה אישור.
יצרן ( המסוף או הקכ"ח) הביא לבדיקה מסוף לאחר תיקון תקלה.

 .2.8תעריפי שעות עבודה של שב"א






מנהל פרויקט  ₪ 520לשעה
מאפיין  ₪ 345לשעה
מפתח תוכנה  ₪ 265לשעה
בודק תוכנה ואבטחת איכות מוצר  ₪ 175לשעה

 .2.9שירותים לחברות המתפעלות כרטיסי תשלום במעגל סגור ()CLC
פריט בסיס החיוב
בגין כל בקשה לאישור עסקה
13
14

תשלום חודשי בגין ניהול מסוף
המחובר למערכת

שבנ"ו 18

הגורם המשלם
מפעיל מערכת CLC

סכום
 1.173אג'

מפעיל מערכת CLC

₪ 2.0

עמוד  4מתוך 5

הערות
סכום מינימום של
 ₪ 10,000לחודש.

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
מרכז עזריאלי חולון ,בניין  ,Aקומה 1
הרוקמים  ,26חולון ,מיקוד 5885849

 .2.10שירותים מיוחדים
פריט בסיס החיוב
שירות העברת חסומים בכספת
199
ליישומי תחבורה ציבורית

הגורם המשלם
מתפעל מסופים של
תחבורה ציבורית

סכום
₪ 500
לחודש

הערות
ראה הערה מספר 8

הערה מספר 8
במידה וללקוח אין שירות קליינט לכספות או מערכת  DCAנדרשת רכישה של שירות כספות סייברארק כמפורט
בסעיף 2.6
תנאים כללים





התשלום בגין השירותים שמחירם נקוב ב $-יתורגמו לש"ח לפי השער היציג של הדולר האמריקאי ביום הפקת
החשבונית.
על כל המחירים יתווסף מע"מ כחוק.
הצמדה :המחירים השקליים צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים בשני מועדים בשנה (בינואר וביולי).
תנאי תשלום :שוטף  30 +יום.
ט.ל.ח

שבנ"ו 18

עמוד  5מתוך 5

