
IBI בית השקעות הוא מבתי ההשקעות המובילים, היצירתיים והחדשניים בישראל, עם ותק וניסיון רב בעולם ההשקעות בארץ ובחו״ל. 
עשרות אלפי לקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים, נהנים ממגוון רחב של שירותים בתחומים רבים: ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, 
השקעות אלטרנטיביות, ברוקראז’ מוסדי, מסחר עצמאי בבורסה, חיתום והנפקות, ניהול נאמנויות, השקעות נדל״ן, ניהול תוכניות הטבה 

לעובדים )אופציות(, מימון לעסקים ועוד.

מי אנחנו?

IBI TRADE

IBI TRADE
מסחר עצמאי בבורסה 

לטריידרים שמבינים עניין

מסחר ללא הפסקה 
שירות, תמיכה ומענה מהיר לכל אורך 

שעות המסחר בישראל ובארה"ב 
באמצעות צוות סוחרים מיומן ומקצועי

  www.ibi.co.il     info@ibi.co.il     6129101 אחד העם 9, מגדל שלום, ת"א

TRADE

מסחר משתלם
עמלות מסחר נמוכות משמעותית 
מעמלות הבנקים ואפשרות קבלת 

אשראי למסחר בניירות ערך

מסחר מתקדם
מערכות מסחר מהמתקדמות 

 והחדשניות ביותר למסחר 
בישראל ובארה"ב

מסחר מקצועי
 מועדון המשקיעים של IBI TRADE מציע את כל הכלים 
להישאר מעודכנים בכל מה שקורה בשוק ההון: סקירות, 

עדכונים, הדרכות ZOOM, כנסים ומגוון הטבות בקורסי מסחר

מסחר בטוח
 IBI הוא חבר בורסה המחזיק על פי חוק 

את נכסי לקוחותיו בנפרד מנכסיו שלו.



עמלות כלליות
 דמי 

משמרת
 אי 

ביצוע
 ביטול/שינוי 

לימיט
העברת ₪ 

לחשבון הלקוח
 תקבולי 

העברת הוראה דיבידנדאג"ח
המרת מט"חדרך חדר מסחר

פטור )יילקח מרווח בלבד(פטורפטורפטורפטורפטורפטורפטור

* יודגש כי עשויות להיות עמלות ועלויות נוספות בקשר עם ניהול החשבון.   **דף עמלות מפורט ומלא יוצג ללקוח במסגרת הסכם ההתקשרות. *** האמור לעיל כפוף להסכם ההתקשרות של 
הלקוח עם החברה

TRADE

 * סיווג הלקוח כפרטי או עסקי יתבצע במעמד פתיחת החשבון ובכפוף לחתימתו על נספח מתאים. ** עבור ציטוטי מידע בשוק האמריקאי יתכנו עלויות נוספות - יש לברר מול נציג 

עמלות מסחר בארץ*
ק/מ קרנות נאמנות ק/מ אופציותעמלת מינימום לעסקהק/מ מק"מק/מ אג"חק/מ מניות, תעודות סל    

0.08% / מינ' 5 2.50₪ 2.35₪ 0.08%0.08%0.06%₪

עמלות מסחר בארה"ב
ק/מ אופציותק/מ ניירות ערך    
$3 לאופציה / מינ' $9סנט למניה / מינ' $7.5

מערכות מסחררמת מחירים בשוק המקומיתשלום חודשימסלול
שכבת מחיר אחת15 ₪    מסלול בסיסי

SPARK       VIEW TRADE       ORBIS חמש שכבות מחיר100 ₪לקוח פרטי מסלול מורחב*
חמש שכבות מחיר200 ₪לקוח עסקי מסלול מורחב*

דמי טיפול

*מחושב משווי העסקה

הטבה בלעדית ללקוחות IBI TRADE ולמצטרפים חדשים - 2 קורסים מתנה! 
קורס "מבוא למסחר עצמאי בבורסה"  

קורס לבחירה מתוך מגוון רחב של קורסים מקצועיים


