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בעקבות הוראת בנק ישראל נדרשים הבנקים להפיק דו"ח תקופתי, 
ההתחייבויות,  הנכסים,  כלל  אודות  מידע  הלקוח  בפני  שיציג 

והפעילות השוטפת בחשבונו.

אם ללקוח יותר מחשבון ראשי אחד - יופק דו"ח נפרד לכל חשבון 
ראשי.

גרסאות:  בשתי  מופק  והוא  בנקאית",  זהות  "תעודת  נקרא  הדו"ח 
דו"ח שנתי מקוצר ודו"ח שנתי מפורט.

הדו"ח מופק מדי שנה ב- 28 בפברואר לגבי השנה החולפת.

לנוחות הלקוחות המנויים ל"מרכנתיל@באינטרנט", יש באפשרותם 
לצפות בשתי הגרסאות בחשבונם באתר.

לקוחות שאינם מנויים, מקבלים בדואר את הדו"ח המקוצר בלבד, 
ויכולים להזמין את הדו"ח המפורט באמצעות הסניף או באמצעות 

הטלבנק.

נתונים  אלו  בנוי,  הדו"ח  כיצד  הסברים:  בהמשך  כלולים  לנוחותך 
מוצגים בו, שאלות ותשובות נפוצות ומילון מונחים.

אם טרם הצטרפת לשירות מרכנתיל@באינטרנט, אנחנו מזמינים 
אותך להצטרף.

השירות ניתן ללא עלות וניתן לקבל בו מידע ולבצע פעולות בחשבון.

מבוא
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תפריט ראשי

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית

45

תפריט ראשי

שאלות ותשובות

כיצד ניתן לצפות בדו"ח?

כיצד בנוי הדו"ח?

מילון מונחים



כיצד ניתן לצפות בדו"ח?

ללקוחות המנויים לשירות האינטרנט
תעודת זהות בנקאית נמצא בתפריט "החשבון שלי", "אישורים ודו"חות"

תעודת זהות בנקאית נמצא בתפריט "מידע שימושי"

אתר פרטיים

אתר עסקים +

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
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נא להכיר -  ת.ז. בנקאית

89

כיצד בנוי הדו"ח?

לדוח המפורט

לדוח המקוצר
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לחץ על        כדי להיכנס פנימה

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר

חלק ב' - יתרות

חלק ג' - פעילות בחשבון:

חלק ד' - הערות

חלק א' - כללי

מבנה הדו"ח המקוצר:

עובר ושב

פיקדונות וחסכונות

אשראי

עמלות

נתוני עו"ש נוספים
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חלק א' - כללי

חשבון מסווג כמעביר משכורת, במקרה שהחשבון מזוכה בפעולות העברה 
בסכום  כמשכורת  הבנק  של  המחשב  מערכות  ע"י  הממופות  ממוסדות, 

ממוצע של 300 ש"ח ומעלה.

מעביר משכורת 1

1

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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חלק ב' - יתרות

העו"ש  יתרות  כל  של  מטבע,  סוג  לפי  סיכום, 
כוללת  אינה  היתרה  החשבונות.  בכל  החיוביות 

יתרות שליליות המוצגות בסעיף התחייבויות.

לפי השער  הדו"ח  ביום תוקף  ערך  ניירות  יתרת 
האחרון הידוע לכל נייר ערך. 

החזקות במטבע חוץ מתורגמות לש"ח לפי השער 
היציג האחרון הידוע לתאריך הפקת הדו"ח.

סיכום כל סכומי הנכסים. הסכומים במט"ח 
משוערכים לשקלים לפי השער היציג.

הפיקדונות  שווי  של  מטבע,  סוג  לפי  סיכום, 
והחסכונות: קרן, ריבית והצמדה.

סיכום, לפי סוג מטבע, של:

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  

יתרות צ'קים של ממסרים דחויים  

יתרות צ'קים של צ'קים דחויים במט"ח  

סה"כ נכסים בש"חתיק ני"עיתרת עו"ש

נכסים אחריםפיקדונות וחסכונות

135

24

נכסים

1

2

4

5

3

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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חלק ב' - יתרות

סיכום, לפי סוג מטבע, של יתרות ניצול מסגרת 
חריגות  כולל  לא  העו"ש.  בחשבונות  האשראי 

ממסגרת האשראי.

סיכום, לפי סוג מטבע, של יתרות ניצול מסגרת 
האשראי בכל תחומי הפעילות למעט עו"ש. 

ההלוואות  כל  שווי  של  מטבע,  סוג  לפי  סיכום, 
לדיור.

לא רלוונטי לחשבונות המנוהלים במרכנתיל.

סיכום כל סכומי ההתחייבויות. הסכומים במט"ח 
משוערכים לשקלים לפי השער היציג.

העו"ש  יתרות  כל  של  מטבע,  סוג  לפי  סיכום, 
החורגים  העו"ש,  חשבונות  מכל  השליליות 

ממסגרת האשראי או שאין להם מסגרת. 

ההלוואות  כל  שווי  של  מטבע,  סוג  לפי  סיכום, 
שאינן לדיור.

סיכום, לפי סוג מטבע, של יתרות כל הערבויות.

התחייבויות אחרותהלוואות לדיור

סה"כ התחייבויות בש"ח

יתרת חובה ללא מסגרת / חריגה ממסגרת

מסגרות אשראי בעו"ש

הלוואות אחרותמסגרות אשראי מנוצלות

ערבויות בנקאיות

6

7

912

13

811

התחייבויות

10

6

7

8

9

10

11

13

12

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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חלק ג' - פעילות בחשבון

כל  של  היציג(  השער  )עפ"י  לשקלים  המשוערכות  החיוביות  היתרות  סך 
חשבונות העו"ש )שקלים ומט"ח( בסוף כל חודש במהלך השנה מחולק ב- 12. 

סך יתרות ניצול מסגרות האשראי )לא כולל חריגות מהמסגרת( המשוערכות 
לשקלים )עפ"י השער היציג( של כל חשבונות העו"ש )שקלים ומט"ח( בסוף 

כל חודש במהלך השנה מחולק ב- 12. הסבר מפורט במילון מונחים

)שקלים  העו"ש  חשבונות  מכל  זכות,  ריביות  על  המבוסס  מסכם,  נתון  זהו 
ומט"ח(, המחושב על בסיס ימי ריבית. הסבר מפורט במילון מונחים

ריבית חריגה(, מכל  כולל  )לא  ריביות חובה  נתון מסכם, המבוסס על  זהו 
חשבונות העו"ש )שקלים ומט"ח(, המחושב על בסיס ימי ריבית. 

הסבר מפורט במילון מונחים

)שקלים  העו"ש  חשבונות  מכל  זכות,  ריביות  על  המבוסס  מסכם,  נתון  זהו 
ריבית חריגה(, מכל ומט"ח(. הסבר מפורט במילון מונחים כולל  )לא  ריביות חובה  נתון מסכם, המבוסס על  זהו 

חשבונות העו"ש )שקלים ומט"ח(. הסבר מפורט במילון מונחים

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(

מסגרת אשראי מנוצלת - עו"שעו"ש

שיעור ריבית שנתית ממוצעתשיעור ריבית שנתית ממוצעת

סך הכנסות/ הוצאות מריבית והצמדה
סך הכנסות/ הוצאות מריבית והצמדה

1

1

4

2

5

3

6

2

3

4

6

5

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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חלק ג' - פעילות בחשבון

7

9

השער  )עפ"י  לשקלים  המשוערכות  היתרות  סך 
כל  בסוף  והחסכונות  הפיקדונות  כל  של  היציג( 

חודש במהלך השנה מחולק ב- 12.

החשבון  זוכה  שבהם  הצמדה   + ריבית  סכומי 
והחסכונות,  הפיקדונות  בכל  השנה  מתחילת 

בשערוך לשקלים עפ"י השער היציג.

השער  )עפ"י  לשקלים  המשוערכות  היתרות  סך 
היציג( של כל ההלוואות לדיור, הנלוות לחשבון, 

בסוף כל חודש במהלך השנה מחולק ב- 12.

החשבון  חויב  שבהם  הצמדה,   + ריבית  סכומי 
הנלוות  לדיור,  ההלוואות  בכל  השנה  מתחילת 

לחשבון, בשערוך לשקלים עפ"י השער היציג.

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד( יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(

סך הכנסות/ הוצאות מריבית והצמדהסך הכנסות/ הוצאות מריבית והצמדה

7

8

9

11

10

סך הלוואות לדיורסך פיקדונות / חסכונות

8

השער  )עפ"י  לשקלים  המשוערכות  היתרות  סך 
היציג( של כל ההלוואות, שאינן לדיור בסוף כל 

חודש במהלך השנה מחולק ב- 12.

החשבון  חויב  שבהם  הצמדה,   + ריבית  סכומי 
לדיור,  שאינן  ההלוואות  בכל  השנה  מתחילת 

בשערוך לשקלים עפ"י השער היציג.

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(

סך הכנסות/ הוצאות מריבית והצמדה

11

12

10

סך הלוואות אחרות

7

9

1112

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר



23 22

חלק ג' - פעילות בחשבון

סכום מצטבר של שווי תיק ני"ע לסוף כל חודש מחולק ב- 12. 

סך כול הרווחים וההפסדים כתוצאה ממכירות )או אירועי רווח הון אחרים(.
הסבר מפורט במילון מונחים

יתרה חודשית ממוצעת 

רווח / הפסד

13

14

13

תיק ני"ע

14 13

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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חלק ג' - פעילות בחשבון

פירוט הפיקדונות והחסכונות בחשבון.

הנתון מוצג רק כאשר סוג הריבית = קבועה.

פיקדונות וחסכונות 

שיעור ריבית נומינלית, שיעור ריבית אפקטיבית

1

2

פיקדונות וחסכונות

2

1

2 1

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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חלק ג' - פעילות בחשבון

פירוט ההלוואות השונות ומסגרות האשראי.

פירוט ההלוואות האחרות בחשבון.

פירוט ההלוואות לדיור המשויכות לחשבון.

הנתון מוצג רק כאשר סוג הריבית = קבועה.

אשראי

הלוואות אחרות

הלוואות לדיור 

שיעור ריבית נומינלית, שיעור ריבית אפקטיבית 

1

3

2

4

אשראי

2

3

1

2

3

4

1

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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חלק ג' - פעילות בחשבון

מסגרות אשראי

בגינה  שחויבה  והריבית  בחשבון  המסגרת  סך 
)לא כולל חריגה מהמסגרת(.

מסגרת כוללת

המדרגים של מסגרת האשראי ושיעורי הריבית

מסגרות אשראי של חשבונות העו"ש

5

5

6

7

8

10

11

11

12

12

6

7

8

10

9

9

9

המסגרת המרבית לניצול בכרטיס מסוים.

סך המסגרת לניצול בכל כרטיסי האשראי בחשבון.

כרטיס אשראי

מסגרות אשראי - כרטיסים.

כרטיסי אשראי בחשבון

5

7

10

10

11

11

6

8

9

9

האשראי  ניצול  בגין  הריבית  שיעור 
בתוכנית / מסלול.

תוכנית או מסלול 11

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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חלק ג' - פעילות בחשבון

עמלות

בגין  החשבון  חויב  שבהם  הסכומים  סך 
העמלה במהלך השנה.

החישוב נעשה בשני אופנים:

סכום העמלה חלקי מספר הפעולות  

סכום העמלה חלקי סכומי העסקות שבוצעו  

סך הסכום השנתי ששולם בגין העמלה

ממוצע שנתי של העמלה )סכום/שיעור(

1

2

2 1

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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חלק ג' - פעילות בחשבון

נתוני עו"ש נוספים

חלק ד' - הערות

מידע על שיעורי ריבית הזכות בחשבונות 
העו"ש.

נתוני עו"ש נוספים

הערות

1

2

11

2

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מקוצר
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לחץ על        כדי להיכנס פנימה

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט

פרק ב' - פיקדונות וחסכונות

פרק ו' - עמלות

פרק ג' - אשראי

פרק ז' - כרטיסי חיוב שהנפיק הבנק

פרק ד' - זיכויים וחיובים בחשבון

פרק ח' - מילון מונחים

פרק א' - חשבון עובר ושב

פרק ה' - נכסים והתחייבויות אחרים

מבנה הדו"ח המפורט:
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פרק א' - חשבון עובר ושב

3

2

4

1

5

6

הכתובת שאליה   – בחשבון  התקשרות  פרטי 
הבנק שולח את ההודעות + טלפון + כתובת דואר 

אלקטרוני )אם קיימים ברישומי הבנק(

חשבון מסווג כמעביר משכורת, במקרה שהחשבון 
מזוכה בפעולות העברה ממוסדות, שממופות ע"י 
בסכום  כמשכורת  הבנק  של  המחשב  מערכות 

ממוצע של 300 ש"ח ומעלה.

סך היתרות החיוביות של החשבון בסוף כל חודש 
במהלך השנה מחולק ב- 12. 

יוצג כן גם במקרים שבהם ההליך משפטי ננקט 
שלא ביוזמת הבנק.

נתון, המבוסס על ריביות זכות בחשבון, המחושב 
על בסיס ימי ריבית. הסבר מפורט במילון מונחים

בהתאם להגדרות בחוק מושכי צ'קים ללא כיסוי.

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(

הליך משפטי

כתובת

מעביר משכורת

שיעור ריבית שנתית ממוצעת

הגבלות בחשבון

1

2

3

5

4

6

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט
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פרק ב' - פיקדונות וחסכונות

1

1

פירוט הפיקדונות והחסכונות בחשבון

שיעור ריבית נומינלית, שיעור ריבית אפקטיבית

הנתון מוצג רק כאשר סוג הריבית = קבועה.

1

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט



41 40

פרק ג' - אשראי

1

1

פירוט הלוואות שאינן לדיור

שיעור ריבית נומינלית, שיעור ריבית אפקטיבית

הנתון מוצג רק כאשר סוג הריבית = קבועה.

11

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט
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פרק ג' - אשראי

פירוט מסגרות אשראי

מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב

המדרגים של מסגרת האשראי ושיעורי הריבית

מסגרת כוללת

)לא כולל  והריבית שחויבה בגינה  סך המסגרת בחשבון 
חריגה מהמסגרת(.

2

3

4

2

3

4

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט
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פרק ג' - אשראי

מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בנקאי

מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בנקאי

כרטיסי אשראי בחשבון

סך המסגרת לניצול בכל כרטיסי האשראי בחשבון.

כרטיס אשראי

המסגרת המרבית לניצול בכרטיס.

תוכנית או מסלול 

שיעור הריבית בגין ניצול האשראי בתוכנית / מסלול.

5

7

6

8

5

7 6

8

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט
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פרק ד' - זיכויים
וחיובים בחשבון

זיכויים בחשבון1

זיכויים שהתקבלו במהלך השנה ממוסדות בלבד.

הוראות קבע

הוראות לביצוע לפעולות שאינן בחשבון כמו העברה לחשבון 
אחר. לא כולל הוראות קבע להשקעה בפיקדונות וכו'.

2

1

2

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט
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פרק ה' - נכסים 
והתחייבויות אחרים

ניירות ערך1

רווח / הפסד - הרווחים / הפסדים מהפעילות במהלך השנה.

יתרת ניירות ערך סחירים

תאריך קנייה

כאשר הרכישה בוצעה בפעם אחת יוצג מועד הרכישה, כאשר 
הרכישה בוצעה בחלקים יוצג "מספר רכישות".

כמות החזקה

הכמות שהוחזקה בנייר ביום תוקף הדו"ח.  
הסבר מפורט במילון מונחים

שער קנייה / שער קנייה ממוצע

כאשר הרכישה בוצעה בפעם אחת יוצג שער הרכישה, כאשר 
הרכישה בוצעה בחלקים יוצג "ממוצע שערי הרכישה".

הסבר מפורט במילון מונחים

שווי עלות

כמות החזקה כפול שער הקנייה/שער קנייה ממוצע.

שער ליום

השער האחרון הידוע לנייר, מוצג במונחי מטבע הנייר. 

שווי אחזקה

כמות החזקה כפול שער הנייר האחרון הידוע ליום הדו"ח.

שינוי באחוזים

ההפרש בין שווי האחזקה ובין שווי העלות, מחולק בשווי העלות 
ומוכפל ב- 100.

2

5

7

6

8

9

3

4

1

2

1

57 689 34

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט



51 50

פרק ה' - נכסים 
והתחייבויות אחרים

10

10

10

11

11

עסקאות אחרות בשוק ההון

עסקאות במכשירים פיננסיים.

ערבויות בנקאיות

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט
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פרק ו' - עמלות

עמלות1

פרוט עמלות שנגבו מהחשבון.

1

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט
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פרק ז' - כרטיסי חיוב 
שהנפיק הבנק

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט
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פרק ח' - מילון מונחים

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
דו"ח מפורט
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שאלות ותשובות

כיצד מצטרפים ל"מרכנתיל@באינטרנט" כדי שאוכל לצפות בתעודות 

הזהות הבנקאית שלי? 

ניתן להצטרף בסניף או בטלפון.  פרטים נוספים באתר הבנק.     

בתפריט ערוצי התקשרות < ערוצים ישירים < מרכנתיל באינטרנט.  

לאיזו תקופה הפרטים המוצגים בתעודת הזהות הבנקאית שלי נכונים?

לשנה הקלנדרית האחרונה, כפי שמצוין בכותרת.

האם אוכל לצפות בת.ז בנקאית שלי גם משנים קודמות?

2015(.  הדו"חות  2016 )לשנת  תעודת זהות בנקאית מופקת החל משנת 

יהיו זמינים לצפייה באתר עד 3 שנים מיום הפקתם. 

למי עוד ניתנת גישה לתעודת הזהות הבנקאית שלי מלבדי?

בת.ז  לצפות  יוכלו  בחשבון  למידע  המנויים  כל  ב"מרכנתיל@באינטרנט" 

הבנקאית. למי שאינו מנוי – תעודת הזהות הבנקאית נשלחת בדואר, עפ"י 

הכתובת למשלוח דואר בחשבון.

אם יש לי שאלות לגבי המידע בתעודת הזהות למי אוכל לפנות?

לצוות השירות שלך בסניף.

קיבלתי דו"ח מקוצר בדואר. איך ניתן לקבל את הדו"ח המפורט?

עליך לפנות לבנק ולהזמין אותו באמצעות הסניף או באמצעות הטלבנק 

עסקים,  ימי   7 תוך  אליך  ישלח  המפורט  הדוח   – בדואר   .*3477 בטלפון 

בסניף – ניתן להדפיס את הדוח המפורט ולמסור לך, באינטרנט – הדוח 

המפורט יוצג בחשבונך באינטרנט תוך 7 ימי עסקים. 

אם תפנה בין ה- 1/1 ל- 28/2, הדו"ח ישלח אליך או יוצג בחשבונך באינטרנט 

תוך 7 ימי עסקים לאחר ה- 28/2.

לא קיבלתי את תעודת הזהות הבנקאית שלי בדואר. מה עלי לעשות?

לפנות אל סניפך ולבדוק האם הכתובת שלך מעודכנת. בכל מקרה, בסניף 

ישמחו להפיק בשבילך את הדו"ח.

איך אדע שת.ז בנקאית מוצגת בחשבוני באתר? 

במקביל להצגת הדו"חות השנתיים באתר ב28/2, תשלח הודעה ללקוחות 

בדואר. בנוסף יפרסם הבנק מידע על כך באתר האינטרנט למשך 30 יום 

מיום ההצגה.

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
שאלות ותשובות



61 60

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד( 

סיכום של היתרות בסוף כל חודש במהלך השנה עבור כל חשבונות העו"ש 

)שקלים ומט"ח(. כל היתרות מתורגמות לשקלים עפ"י השער היציג ביום 

תוקף הדו"ח. הסכום מחולק במספר החודשים בהם היתה מסגרת אשראי 

בחשבון.

הבהרות:

יתרת סוף חודש נכללת בממוצע רק אם הייתה מסגרת אשראי בתוקף   

באותו יום. 

אם יתרת העו"ש בתום החודש חיובית, היתרה המחושבת לצורך הממוצע   

היא 0. 

אם היתרה שלילית וחורגת ממסגרת האשראי, היתרה המחושבת לצורך   

הממוצע היא גובה המסגרת. 

חזרה לעמוד

כמות החזקה

הכמות שהוחזקה בנייר ביום תוקף הדו"ח. יתרות בחסר יוצגו בסימן שלילי.   

"אחר": קרנות נאמנות, אופציות וחוזים עתידיים סחירים, וני"ע לא סחירים.

חזרה לעמוד

סך הכנסות / הוצאות מריבית והצמדה )זכות(

רק  המתייחס  ומט"ח(,  )שקלים  העו"ש  חשבונות  מכל  מסוכם  נתון  זהו 

לריביות בגין יתרות זכות, ומחושב כדלקמן:      

הריבית ששולמה פחות הריבית שנגבתה במהלך השנה. סכום זה משוערך 

לשקלים )עפ"י השער היציג ביום תוקף הדו"ח(.

חזרה לעמוד

מילון מונחים

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
מילון מונחים
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שיעור ריבית שנתית ממוצעת )חובה ללא חריגה( בדו"ח מקוצר 

רק  המתייחס  ומט"ח(,  )שקלים  העו"ש  חשבונות  מכל  מסוכם  נתון  זהו 

לריביות בגין יתרות זכות, ומחושב כדילקמן:

שיעור הריבית היומית: הריבית שנגבתה בכל החשבונות על יתרות חובה, . 1

שלא בחריגה, בגין כל יום ערך, חלקי היתרה היומית בכל החשבונות של 

אותו יום ערך.

שיעור ריבית שנתית ממוצעת: . 2

סכימת כל שיעורי הריבית היומית.  

חלוקת הסכום הנ"ל במספר הימים שבהם היתה יתרה נמוכה מ-0.  

הכפלת התוצאה ב- 366/365/360 ימים.  

חזרה לעמוד

שיעור ריבית שנתית ממוצעת בדו"ח מפורט

זהו נתון מחשבון העו"ש, המתייחס רק לריביות בגין יתרות זכות, ומחושב 

כדלקמן:

יום . 1 כל  בגין  היומית: הריבית ששולמה בכל החשבונות  שיעור הריבית 

ערך, חלקי היתרה היומית בכל החשבונות של אותו יום ערך.

שיעור ריבית שנתית ממוצעת: . 2

סכימת כל שיעורי הריבית היומית.  

חלוקת הסכום הנ"ל במספר הימים שבהם היתה יתרה גבוהה מ-0.  

הכפלת התוצאה ב- 366/365/360 ימים.  

חזרה לעמוד

סך הכנסות/הוצאות מריבית והצמדה )חובה ללא חריגה( 

זהו נתון מסוכם מכל חשבונות העו"ש )שקלים ומט"ח( לריביות בגין יתרות 

חובה )לא כולל חריגה מהמסגרת(, המחושב כדלקמן:     

משוערך  זה  סכום  השנה.  במהלך  שזוכתה  ריבית  פחות  שחויבה  ריבית 

לשקלים )עפ"י השער היציג ביום תוקף הדו"ח(.

חזרה לעמוד

רווח/הפסד

סך כל הרווחים וההפסדים כתוצאה ממכירות בפועל )או אירועי רווח הון 

אחרים(, לרבות הכנסה מתקבולי ריבית ודיווידנד, אחרי תשלומי עמלות 

ולפני ניכוי מס, כפי שמחושבים ומוצגים בדיווח השנתי על ניכוי מס במקור 

)טופס 867(.

חזרה לעמוד

שיעור ריבית שנתית ממוצעת )זכות( בדו"ח מקוצר

רק  המתייחס  ומט"ח(,  )שקלים  העו"ש  חשבונות  מכל  מסוכם  נתון  זהו 

לריביות בגין יתרות זכות, ומחושב כדלקמן: 

יום . 1 כל  בגין  היומית: הריבית ששולמה בכל החשבונות  שיעור הריבית 

ערך, חלקי היתרה היומית בכל החשבונות של אותו יום ערך.

שיעור ריבית שנתית ממוצעת: . 2

סכימת כל שיעורי הריבית היומית.  

חלוקת הסכום הנ"ל במספר הימים שבהם היתה יתרה גבוהה מ-0.  

הכפלת התוצאה ב- 366/365/360 ימים.  

חזרה לעמוד

מילון מונחים

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
מילון מונחים



65 64

שער קנייה/ שער קנייה ממוצע

כאשר מבוצעת תנועה אחת בפיקדון בנייר הערך מוצג השער המקורי.

או  עמלות  ללא  המקורי,  הקנייה  מופיע שער   – רכישה  היא  התנועה  אם 

תיאומים.  

אם ההחזקה נוצרה מאירוע בנייר, מוצג השער שבו נרשמה התנועה בפיקדון 

)לרוב השער של הנייר ביום האירוע, ללא עמלות או תיאומים(.   

אם היתרה מורכבת מכמה תנועות מופיע שער הקנייה הממוצע. שער זה 

אינו כולל עמלות או תיאומים כלשהם. 

שער הקנייה ושער קנייה ממוצע מוצגים במונחי מטבע הנייר.

חזרה לעמוד

מילון מונחים

נא להכיר -  ת.ז. בנקאית
מילון מונחים
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