דף הסבר ללקוח המבקש לפתוח חשבון בבנק פועלי אגודת ישראל
לקוח נכבד !
להלן רשימת השירותים הבסיסיים העומדים לרשות לקוחות יחידים תושבי ישראל בבנק במסגרת ניהול חשבון עו"ש ביתרת זכות:


ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על-פי הרשאה
הרשאה לחיוב חשבון הינה אמצעי תשלום המאפשר ללקוח לשלם לחברות/מוסדות ,ע"י חיוב חשבונו בסכומים הרלבנטיים ביוזמת
חברות/מוסדות אלו בהתאם לתנאים המפורטים בכתב ההרשאה .ביצוע תשלומים בדרך זו כרוך בחתימה על כתב הרשאה לטובת
החברות /מוסדות הרלבנטיים .כתב הרשאה כאמור ניתן לקבל מהחברות /המוסדות הרלבנטיים ,וישנם מוסדות להם ניתן לקבל את
כתב ההרשאה בבנק )חברת חשמל ,בזק וכד'(.



כרטיס בנק למשיכת מזומנים
כרטיס בנק )סניפומט( מאפשר ללקוח משיכת מזומן באופן עצמאי במכשירים האוטומטיים של כלל הבנקים הפזורים ברחבי הארץ,
ואחזור מידע על החשבון בעמדות השירות העצמי כמפורט להלן.



אחזור מידע באמצעות עמדת שירות
קבלת מידע באופן עצמאי בעמדות השירות העצמי המותקנות בסניפי הבנק השונים ובמכשירי הסניפומט של הבנק הפזורים
ברחבי הארץ ,באמצעות כרטיס מידע  /כרטיס בנק.



קבלת מידע אודות החשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק
אתר האינטרנט של הבנק מאפשר ללקוח שהצטרף לשירות לקבל מידע על החשבון שלו באמצעות האינטרנט.



הפקדה לפיקדון במטבע ישראלי או במטבע חוץ
אפיק השקעה סולידי ,במטבע ישראלי או במטבע חוץ ,המאפשר ללקוח להשקיע את כספו לזמן קצוב במגוון מסלולים בהתאם
לצרכיו.



קניית שיקים בנקאיים במטבע ישראלי ובמטבע חוץ
המחאה בנקאית ,במטבע ישראלי או במטבע חוץ ,מהווה התחייבות של הבנק לשלם למוטב את הסכום הנקוב בהמחאה .ניתן
לקנות המחאות כאמור כנגד תשלום מזומן או חיוב החשבון.



כרטיס לחיוב מיידי
כרטיס בנק המאפשר ללקוח משיכת מזומנים וביצוע רכישות בבתי עסק בחיוב מיידי ,בכפוף לקיום יתרה מספקת בחשבון.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הבנקאים בסניפים.

בכבוד רב,
בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ

הערות:
 מתן השירותים או חלקם כפוף לזכות הבנק לסרב להעמידם בהתקיים צידוק סביר לכך. חיוב החשבון על פי כתב הרשאה ,משיכת מזומנים במכשירים האוטומטיים והפקדה לפיקדון כפופים לקיום יתרת זכות למשיכה בחשבון. כרטיס בנק למשיכת מזומנים וכרטיס לחיוב מיידי יונפקו בכפוף לכך שזכויות החתימה בחשבון מאפשרות זאת. קניית המחאה בנקאית אינה מחייבת קיום חשבון בבנק.פח  145פ'6.15 
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