
עדכון אחרון: 9 ביוני 2021

ניתן למצוא פרטים על שינויים בתעריפים ובעמלות שלנו ועל המקרים שבהם הם יחולו בדף 'עדכוני מדיניות'
שלנו. ניתן גם להציג שינויים אלה על-ידי לחיצה על 'מידע משפטי' בתחתית כל דף אינטרנט ובחירה באפשרות

'עדכוני מדיניות'. 

מקומי: עסקה המתרחשת כאשר השולח והמקבל רשומים או מזוהים על-ידי PayPal כתושבי אותו שוק. 

בינלאומי: עסקה המתרחשת כאשר השולח והמקבל רשומים או מזוהים על-ידי PayPal כתושבי שווקים
שונים. שווקים מסוימים מקובצים יחד בעת חישוב תעריפי עסקאות בינלאומיות. להצגת רשימה של

הקיבוצים שלנו, גש אל טבלת הקיבוצים של השווקים/האזורים שלנו. 

טבלת קודי שוק: ייתכן שנתייחס לקודי שוק בני שתי אותיות בדפי העמלות שלנו. לקבלת רשימה מלאה של
קודי השוק של PayPal, גש אל טבלת קודי השוק שלנו.

שוק/אזור רלוונטי
התעריפים המפורסמים להלן חלים על חשבונות PayPal של תושבי השוק/האזור הבא:

רשימת שווקים/אזורים

(IL) ישראל

תעריפי עסקאות מסחריות
בעת קנייה או מכירה של מוצרים או שירותים, ביצוע עסקות מסחריות כלשהן, שליחה או קבלה של תרומה

לצדקה או קבלת תשלום לאחר 'בקשת תשלום' באמצעות PayPal, פעולה זו קרויה אצלנו 'עסקה מסחרית'. 
PayPal לקבלת רשימות של תעריפי מכירה, בקר בדף העמלות לבעלי עסק של

https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?&locale.x=he_IL
https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/merchant-fees?locale.x=he_IL


תעריף רגיל לקבלת עסקאות מקומיות

תעריףסוג עסקה

3.40% + עמלה קבועהעסקאות מסחריות

קבלת עסקאות בינלאומיות

תעריףהמקום שבו נמצא השוק/האזור של השולח

4.40% + עמלה קבועהקנדה, אירופה I, צפון אירופה או ארה"ב

5.40% + עמלה קבועהכל המדינות האחרות

עמלה קבועה עבור עסקאות מסחריות (בהתאם למטבע
שהתקבל)

עמלהמטבע

AUD 0.30דולר אוסטרלי

BRL 0.60ריאל ברזילאי

CAD 0.30דולר קנדי

CZK 10.00קורונה צ'כית

DKK 2.60קרונה דנית

EUR 0.35אירו

HKD 2.35דולר הונג קונגי



עמלהמטבע

HUF 90.00פורינט הונגרי

1.20 ש"חש"ח

JPY 40.00ין יפני

MYR 2.00רינגיט מלזי

MXN 4.00פזו מקסיקני

עמלהמטבע

TWD 10.00דולר טאיוואני חדש

NZD 0.45דולר ניו זילנדי

NOK 2.80קרונה נורווגית

PHP 15.00פזו פיליפיני

PLN 1.35זלוטי פולני

RUB 10.00רובל רוסי

SGD 0.50דולר סינגפורי

SEK 3.25קרונה שוודית

CHF 0.55פרנק שוויצרי

THB 11.00באט תאילנדי

GBP 0.20ליש"ט

USD 0.30דולר אמריקני



תעריפים של שיטות תשלום חלופיות
ייתכן שנאפשר ללקוחות שלך לבחור אחת מבין שיטות התשלום החלופיות (APM) המופיעות בהסכם שיטות

התשלום החלופיות שלנו, כדי לשלם על הקניות שלהם.  

לקבלת רשימה מלאה של שיטות התשלום החלופיות שאנחנו תומכים בהן, ראה נספח 1 של הסכם שיטות
התשלום החלופיות של השוק שלך. עליך לקבל את התנאים של הסכם שיטות התשלום החלופיות של השוק שלך

לפני קבלת תשלומים באמצעות שיטות תשלום חלופיות. 

תעריפי העסקאות המסחריות שלנו חלים בעת קבלת תשלומים באמצעות שיטות תשלום חלופיות.

PayPal תשלום המוני באמצעות
שירותי התשלום ההמוני של PayPal מאפשרים לך לשלוח תשלומים בקלות לכמה נמענים בבת אחת. נחייב אותך
בעמלה על כל תשלום שאתה שולח באמצעות התשלום ההמוני של PayPal. העמלה מבוססת על סוג התשלום

והמטבע שבו הוא נשלח.

PayPal שליחת תשלום המוני של

תעריףעסקה

תשלום המוני מקומי של
PayPal

2.00% מסכום העסקה הכולל (שלא יעלה על מגבלת העמלה המקסימלית
המקומית שלהלן לכל מקבל)

תשלום המוני בינלאומי
PayPal של

2.00% מסכום העסקה הכולל (שלא יעלה על מגבלת העמלה המקסימלית
המקומית שלהלן לכל מקבל)

PayPal הסכום המרבי לעמלה על תשלום המוני של

לפי מטבע תשלום:

https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=he_IL#annex1
https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=he_IL


מטבע
מגבלת עמלה מקסימלית מקומית

לכל מקבל
מגבלת עמלה מקסימלית בינלאומית

לכל מקבל
מטבע

מגבלת עמלה מקסימלית מקומית
לכל מקבל

מגבלת עמלה מקסימלית בינלאומית
לכל מקבל

AUD 16.00AUD 100.00דולר אוסטרלי

BRL 24.00BRL 150.00ריאל ברזילאי

CAD 14.00CAD 90.00דולר קנדי

CZK 280.00CZK 1700.00קורונה צ'כית

DKK 84.00DKK 500.00קרונה דנית

EUR 12.00EUR 70.00אירו

דולר הונג
קונגי

HKD 110.00HKD 660.00

HUF 3080.00HUF 18,500.00פורינט הונגרי

320.00 ש"ח50.00 ש"חש"ח

JPY 1200.00JPY 8000.00ין יפני

MYR 50.00MYR 300.00רינגיט מלזי

MXN 170.00MXN 1080.00פזו מקסיקני

דולר טאיוואני
חדש

TWD 440.00TWD 2700.00

NZD 20.00NZD 120.00דולר ניו זילנדי

NOK 90.00NOK 540.00קרונה נורווגית

PHP 640.00PHP 3800.00פזו פיליפיני

PLN 46.00PLN 280.00זלוטי פולני

RUB 480.00RUB 2800.00רובל רוסי



מטבע
מגבלת עמלה מקסימלית מקומית

לכל מקבל
מגבלת עמלה מקסימלית בינלאומית

לכל מקבל

SGD 20.00SGD 120.00דולר סינגפורי

SEK 100.00SEK 640.00קרונה שוודית

CHF 16.00CHF 100.00פרנק שוויצרי

THB 460.00THB 2800.00באט תאילנדי

GBP 10.00GBP 60.00ליש"ט

USD 14.00USD 90.00דולר אמריקני

תשלומים זעירים
בכפוף לבקשה ולאישור מראש על-ידי PayPal, באפשרותך לעדכן חשבון קיים כדי לקבל את התעריף לתשלום זעיר.
תעריפי תשלומים זעירים יכולים להועיל בתור חלופה לתעריפים סטנדרטיים של עסקאות מסחריות עבור עסקים

המעבדים תשלומים מתחת לסכומים מסוימים. אם תעדכן לתעריף תשלום זעיר, תעריף זה יחול על כל
התשלומים במסגרת עסקאות מסחריות המתקבלים בחשבון ה-PayPal שלך. יישום התעריף עשוי להשתנות עבור
תשלומים זעירים על מוצרים דיגיטליים. צור עמנו קשר כדי להגיש בקשה לתעריפי תשלומים זעירים. לקבלת מידע

נוסף על תשלומים זעירים או תשלומים זעירים על מוצרים דיגיטליים, ראה את הסכם המשתמש שלנו.

קבלת תשלומים זעירים

תעריףעסקה

5.00% + עמלה קבועה על תשלומים זעיריםתשלומים זעירים מקומיים

5.00% + עמלה קבועה על תשלומים זעיריםתשלומים זעירים מקומיים על מוצרים דיגיטליים

6.00% + עמלה קבועה על תשלומים זעיריםתשלומים זעירים בינלאומיים

5.50% + עמלה קבועה על תשלומים זעיריםתשלומים זעירים בינלאומיים על מוצרים דיגיטליים

https://www.paypal.com/il/smarthelp/home?locale.x=he_IL
https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=he_IL


עמלה קבועה על תשלומים זעירים

לפי מטבע תשלום:

עמלהמטבע

AUD 0.05דולר אוסטרלי

BRL 0.10ריאל ברזילאי

CAD 0.05דולר קנדי

CZK 1.67קורונה צ'כית

DKK 0.43קרונה דנית

EUR 0.05אירו

HKD 0.39דולר הונג קונגי

HUF 15.00פורינט הונגרי

0.20 ש"חש"ח

JPY 7.00ין יפני

MYR 0.20רינגיט מלזי

MXN 0.55פזו מקסיקני

עמלהמטבע

TWD 2.00דולר טאיוואני חדש



עמלהמטבע

NZD 0.08דולר ניו זילנדי

NOK 0.47קרונה נורווגית

PHP 2.50פזו פיליפיני

PLN 0.23זלוטי פולני

RUB 2.00רובל רוסי

SGD 0.08דולר סינגפורי

SEK 0.54קרונה שוודית

CHF 0.09פרנק שוויצרי

THB 1.80באט תאילנדי

GBP 0.05ליש"ט

USD 0.05דולר אמריקני

עמלות מחלוקת
ייתכן שנגבה עמלת מחלוקת כאשר הקונה מגיש תביעה או הכחשת עסקה ביחס לעסקה שעובדה באמצעות

חשבון ה-PayPal של הקונה או פתרון תשלום של PayPal checkout. ראה את הסכם המשתמש לקבלת מידע נוסף
על עמלות מחלוקת רגילות ובהיקף גבוה. 

עמלות מחלוקת יחולו במטבע של העסקה המקורית.

עמלות מחלוקת רגילות

https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=he_IL


עמלהמטבעעמלהמטבע עמלהמטבעעמלהמטבע

TWD 250.00דולר טאיוואני חדשAUD 12.00דולר אוסטרלי

NZD 13.00דולר ניו זילנדיBRL 35.00ריאל ברזילאי

NOK 75.00קרונה נורווגיתCAD 10.00דולר קנדי

PHP 405.00פזו פיליפיניCZK 185.00קורונה צ'כית

PLN 30.00זלוטי פולניDKK 55.00קרונה דנית

RUB 600.00רובל רוסיEUR 7.00אירו

SGD 11.00דולר סינגפוריHKD 65.00דולר הונג קונגי

SEK 75.00קרונה שוודיתHUF 2450.00פורינט הונגרי

CHF 8.00פרנק שוויצריINR 580.00רופי הודי

THB 250.00באט תאילנדי30.00 ש"חש"ח

GBP 6.00ליש"טJPY 870.00ין יפני

USD 8.00דולר אמריקניMYR 35.00רינגיט מלזי

MXN 160.00פזו מקסיקני

עמלות מחלוקת בהיקף גבוה

עמלהמטבעעמלהמטבע

TWD 500.00דולר טאיוואני חדשAUD 24.00דולר אוסטרלי

NZD 26.00דולר ניו זילנדיBRL 70.00ריאל ברזילאי

SEK 150.00קרונה נורווגיתCAD 20.00דולר קנדי



עמלהמטבעעמלהמטבע

PHP 810.00פזו פיליפיניCZK 370.00קורונה צ'כית

PLN 60.00זלוטי פולניDKK 110.00קרונה דנית

RUB 1200.00רובל רוסיEUR 14.00אירו

SGD 22.00דולר סינגפוריHKD 130.00דולר הונג קונגי

SEK 150.00קרונה שוודיתHUF 4900.00פורינט הונגרי

CHF 16.00פרנק שוויצריINR 1160.00רופי הודי

PHP 500.00באט תאילנדי60.00 ש"חש"ח

GBP 12.00ליש"טJPY 1740.00ין יפני

USD 16.00דולר אמריקניMYR 70.00רינגיט מלזי

MXN 320.00פזו מקסיקני

המרות מטבע
לקבלת מידע על האופן שבו אנו ממירים מטבעות, ראה את הסכם המשתמש. 

שער החליפין של העסקה ששימש להמרת המטבע שלך כולל עמלה שהוחלה ונשמרה על-ידינו על שער חליפין
בסיסי כדי ליצור את התעריף הרלוונטי להמרה שלך.

המרות בכל המקרים

תעריפים לכל המרות המטבע:

https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=he_IL#currency-conversion1
https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=he_IL#currency-conversion1
https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=he_IL#currency-conversion1


תעריף

2.5% על שער החליפין הבסיסי (כדי ליצור את שער החליפין של העסקה)

PayPal-משיכות מ
בדרך כלל ניתן למשוך כסף מחוץ ל-PayPal על-ידי משיכות רגילות לחשבון הבנק המקושר או לכרטיסי אשראי
זכאים. ייתכן שתחול גם המרת מטבע (ועמלות המרת מטבע). עבור משיכות לכרטיסים, העמלות מבוססות על

המטבע של כרטיס האשראי, בהתאם למידע שבידיה של PayPal בעת המשיכה (כולל בחירת המטבע שלך,
במקרים הרלוונטיים).

משיכת יתרה מחשבון PayPal עסקי

יעד
משיכה

תעריףסוג משיכה

חשבון
בנק

משיכות שבוצעו אל החשבון
המקומי שלך

1000.00 ש"ח או יותר
ללא עמלה (כאשר לא מתרחשת המרת מטבע)

משיכות שבוצעו אל החשבון
המקומי שלך

פחות מ-1000.00  ש"ח
8.00 ש"ח לכל משיכה (כאשר אין המרת מטבע)

משיכות שבוצעו אל חשבון
שלך בארה"ב

USD 35.00 (כאשר לא מתרחשת המרת מטבע)

כרטיסי
אשראי

רגיל

עמלה קבועה עבור משיכה לכרטיס, החלה על כל
משיכה (כאשר אין המרת מטבע)

העמלות חלות בהתאם למטבע הכרטיס, כפי
שמוצג בטבלה הבאה



יעד
משיכה

תעריףסוג משיכה

22.00 ש"ח (כאשר לא מתרחשת המרת מטבע)משיכה לכרטיס ויזה

המרות מטבע: אם אתה מושך יתרה במטבע שונה מהמטבע של יתרת החשבון שלך, תחויב בנוסף
בעמלות המרת מטבע.

עמלה קבועה על משיכה לכרטיס אשראי

בהתאם למטבע הכרטיס:

עמלהמטבע

ALL 552.00לק אלבני

DZD 600.00דינר אלג'ירי

AOA 2466.00קוואנזה אנגולי

ARS 8.00פזו ארגנטינאי

AWG 9.00פלורין ארובני

AUD 7.00דולר אוסטרלי

BSD 5.00דולר בהאמי

PAB 5.00בלבואה

BBD 10.00דולר של ברבדוס

BMD 5.00דולר ברמודי

BTN 355.00נגולטרום של בהוטן

BOB 35.00בוליביאנו



עמלהמטבע

BWP 54.00פולה בוטסואני

BRL 10.00ריאל ברזילאי

BND 7.00דולר ברוניי

BGN 7.00לב בולגרי

BIF 9449.00פרנק בורונדי

CVE 497.00אסקודו של כף ורדה

CAD 6.00דולר קנדי

KYD 4.00דולר איי קיימן

CFA BEAC פרנקXAF 2956.00

CLP 2400.00פזו צ'יליאני

KMF 2218.00פרנק קומורואי

NIO 171.00אורו קורדובאי

COP 16658.00פזו קולומביאני

CDF 8452.00פרנק קונגולזי

BAM 9.00מארק סחיר

CRC 2816.00קולון של קוסטה ריקה

CYP 2.40לירה קפריסאית

CZK 110.00קורונה צ'כית

GMD 256.00דלסי



עמלהמטבע

DKK 30.00קרונה דנית

MKD 278.00דינר

DJF 889.00פרנק ג'יבוטי

DOP 267.00פזו דומיניקני

VND 57937.00דונג

XCD 14.00דולר מזרח קריבי

EGP 79.00לירה מצרית

EEK 60.00קרון אסטוני

ETB 160.00ביר אתיופי

EUR 4.00אירו

FKP 2.00לירה של איי פוקלנד

FJD 5.00דולר פיג'י

GIP 4.00לירה של גיברלטר

PYG 16312.00גוארני

GNF 47695.00פרנק גינאי

GYD 1043.00דולר גיאני

HKD 40.00דולר הונג קונגי

UAH 122.00הריבניה

HUF 1000.00פורינט הונגרי

ISK 340.00קרונה איסלנדית



עמלהמטבע

INR 200.00רופי הודי

22.00 ש"חש"ח

JPY 610.00ין יפני

JMD 670.00דולר ג'מייקה

KES 504.00שילינג קנייתי

PGK 17.00קינה

LAK 44392.00קיפ

HRK 30.00קונה

MWK 1842.00 קוואצ'ה

GEL 14.00לארי

LVL 3.00לט לטבי

עמלהמטבע

SLL 49324.00ליאונה

HNL 123.00למפירה

SZL 72.00לילנגני

LTL 14.00ליטא ליטאי

MYR 20.00רינגיט מלזי

MGA 18259.00אריארי מלגסי



עמלהמטבע

MTL 1.80לירה מלטזית

MRO 1874.00אוגיה של מאוריטניה

MUR 183.00רופי של מאוריציוס

MXN 60.00פזו מקסיקני

MDL 88.00לאו מולדובני

MAD 48.00דירהם מרוקני

NGN 1812.00נאירה

NAD 72.00דולר נמיבי

NPR 571.00רופי נפאלי

ANG 8.00גילדר של האנטילים ההולנדיים

TWD 175.00דולר טאיוואני חדש

NZD 8.00דולר ניו זילנדי

NOK 32.00קרונה נורווגית

PEN 17.00נואבו סול

TOP 11.00פעאנגה

PHP 250.00פזו פיליפיני

PLN 16.00זלוטי פולני

QAR 18.00ריאל קטארי

GTQ 38.00קצאל

ZAR 40.00רנד



עמלהמטבע

KHR 20600.00ריאל

RON 12.00לאו רומני

MVR 77.00רופיה

IDR 46000.00רופיה

RUB 150.00רובל רוסי

עמלהמטבע

SHP 4.00לירה של סנט הלנה

SAR 19.00ריאל סעודי

RSD 530.00דינר סרבי

SCR 68.00רופי סיישלי

SGD 8.00דולר סינגפורי

SKK 140.00קורונה סלובקית

SBD 41.00דולר איי שלמה

SOS 2898.00שילינג סומלי

TJS 52.00סומוני

LKR 907.00רופי סרי לנקה

SRD 37.00דולר סורינאמי

SEK 35.00קרונה שוודית



עמלהמטבע

CHF 6.50פרנק שוויצרי

WST 13.00טאלה

TZS 11520.00שילינג טנזני

KZT 1887.00טנגה

THB 200.00באט תאילנדי

TTD 34.00דולר של טרינידד וטובגו

MNT 13735.00טוגריק

TRY 7.60לירה טורקית

UGX 18388.00שילינג אוגנדי

AED 20.00דירהם של איחוד האמירויות

GBP 3.00ליש"ט

USD 5.00דולר אמריקני

UYI/UYI 100.00פזו אורוגוואי

VUV 582.00ואטו

KRW 5830.00וון

YER 1252.00ריאל תימני

CNY 35.00יואן סיני



המרות מטבע: אם אתה מושך יתרה במטבע שונה מהמטבע של יתרת החשבון שלך, תחויב בנוסף
בעמלות המרת מטבע.

עמלות אחרות של בעלי עסק
להלן עמלות הקשורות לאירועים, לבקשות או לפעולות שעשויות להתרחש בעת השימוש בחשבון שלך.

עמלות אחרות

פעילותתיאורתעריף

אישור
כרטיס
אשראי
וכרטיס
דביט

ייתכן שנחייב משתמשים מסוימים, כדי להגדיל את
,PayPal מגבלת השליחה שלהם או לפי החלטתה של

בעמלת קישור ואישור של כרטיס אשראי וכרטיס דביט.
סכום זה יוחזר כאשר תשלים בהצלחה את תהליך

האימות של כרטיס האשראי או כרטיס הדביט.

ראה את טבלת הקישור
והאישור של כרטיסי אשראי

וכרטיסי דביט להלן.

החזרים
עבור

עסקאות
מסחריות

החזרים מלאים

אם מתבצע החזר
לשולח של תשלום

שקיבלת, אין עמלות על
ביצוע ההחזר, אך
העמלות ששילמת

במקור לקבלת התשלום
אינן מוחזרות לך.

החזרים חלקיים

אם מתבצע החזר
לשולח של תשלום

שקיבלת, אין עמלות על
ביצוע ההחזר, אך
העמלות ששילמת

במקור לקבלת התשלום
אינן מוחזרות לך.

בקשת
רשומות

לא נחייב אותך על רשומות שהתבקשו בנוגע לטענה
בתום לב לגבי שגיאה בחשבון ה-PayPal שלך.

SGD 10.00 או סכום שווה ערך
במטבע אחר (לכל פריט) 



טבלת קישור ואישור של כרטיסי אשראי וכרטיסי דביט

תעריףמטבע

AUD 2.00דולר אוסטרלי

BRL 4.00ריאל ברזילאי

CAD 2.45דולר קנדי

CZK 50.00קורונה צ'כית

DKK 12.50קרונה דנית

EUR 1.50אירו

HKD 15.00דולר הונג קונגי

HUF 400.00פורינט הונגרי

8.00 ש"חש"ח

JPY 200.00ין יפני

לא רלוונטירינגיט מלזי

MXN 20.00פזו מקסיקני

תעריףמטבע

TWD 70.00דולר טאיוואני חדש

NZD 3.00דולר ניו זילנדי



תעריףמטבע

NOK 15.00קרונה נורווגית

PHP 100.00פזו פיליפיני

PLN 6.50זלוטי פולני

RUB 60.00רובל רוסי

SGD 3.00דולר סינגפורי

SEK 15.00קרונה שוודית

CHF 3.00פרנק שוויצרי

THB 70.00באט תאילנדי

GBP 1.00ליש"ט

USD 1.95דולר אמריקני


