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הקדמה

המציגה  בנקאית"  זהות  "תעודת  מאתנו  לקבל  תוכל  מהיום  החל 

במהלך  בחשבונך  השוטפת  פעילותך  על  מקוצר  דוח   בפניך 

השנה הקודמת. 

חשבונך  אחר  שלך  המעקב  יכולת  את  לשפר  לך  מאפשר  זה  דוח 

שונים. בנקאיים  ושירותים  מוצרים  בין  ההשוואה  יכולת   ואת 

איך נראה הדוח? מה הוא מכיל? ולמה בדיוק כדאי לשים לב? 

לפניך ההסבר המלא.

נשמח לעמוד לשירותך.

בנק ירושלים
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פירוט סעיפי הדוח
בחלק זה מפורטים המונחים כפי שמוצגים

 בדוח השנתי המקוצר

חלק א' – כללי

בחלק זה מופיעים נתונים כלליים אודות חשבונך כגון: שמות בעלי החשבון, מספרי זיהוי, 
פרטי החשבון והסניף. 

נוספים  מורשים  פרטי  מוצגים  זה  בשדה   – כוח  בחשבון/מיופה  לפעול  מורשים  שמות 
לפעול בחשבון, בנוסף לבעלי החשבון. שדה זה מוצג רק במידה ויש מורשים/מיופה כוח 

לחשבון.

סוג חשבון – בשדה זה מוצגים נתונים על סוג החשבון כגון: עו"ש עם שיקים, חשבון יחיד 
או עו״ש פטור מעמלות.

זה משכורת  "כ" אם הופקדה לחשבון  זה מוצג הערך  – בשדה  )כן/לא(  מעביר משכורת 
 בשלושה מתוך ארבעת החודשים האחרונים של השנה.  
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חלק ב' –

 יתרות ליום 31.12

חלק זה מציג תמונת מצב של חשבונך ומפרט את יתרות הנכסים )לדוגמא: יתרת עו"ש, פיקדונות, 
חסכונות, תיק ני"ע וכדומה(, אל מול יתרות ההתחייבויות )לדוגמא: מסגרות אשראי, יתרות חובה, 

הלוואות וכדומה( - נכון לסיום השנה החולפת.
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נכסים

ההסברהסעיף בדוח

יתרות עו”ש בזכות בלבד בחלוקה לפי מטבעות.יתרת עו”ש

סך כל הפיקדונות והחסכונות המופקדים בחשבונך בחלוקה לפי מטבעות.פיקדונות וחסכונות

שווי תיק ניירות הערך בשקלים לפי אפיקים עיקריים: מניות, אג”ח, מק”מ תיק ני”ע

ואחרים )כולל יתרת פח”ק בני”ע(.

הצגת שווי בשקלים של נכסיך המשועבדים לבנק, משוערכים ליום הדוח. נכסים אחרים

סך כל יתרות הנכסים לעיל, מתורגמות לשקלים, בהתאם לשערי המטבע סה”כ נכסים בש”ח

המוצגים בתחתית הטבלה.

התחייבויות

ההסברהסעיף בדוח

מסגרות אשראי 

מנוצלות

סך כל מסגרות האשראי המנוצלות בחלוקה, לפי מטבעות.

יתרת חובה ללא 

מסגרת/חריגה 

ממסגרת

סך יתרות החובה בחשבונך החורגות מהמסגרות שאושרו לך, לדוגמא: אם 

אושרה לך מסגרת אשראי בעו”ש על סך 5,000 ₪ ויתרת חשבון העו”ש שלך 

עומדת על 6,500 )-(₪, בשדה מסגרות אשראי מנוצלות יוצג הסכום 5,000 

₪ ובשדה יתרת חובה ללא מסגרת/חריגה ממסגרת יוצג הסכום 1,500 ₪ 

)ההפרש(.

יתרת הלוואותיך לדיור )משכנתא(, בחלוקה לפי מטבעות.הלוואות לדיור

יתרת הלוואותיך שאינן לדיור )שאינן משכנתא(, בחלוקה לפי מטבעות.הלוואות אחרות

סך כל הערבויות הבנקאיות הקיימות בחשבונך, לפי מטבעות.ערבויות בנקאיות

סך התחייבויותיך האחרות בחשבונך, לדוגמא:התחייבויות אחרות

יתרות מפעילות בעו”ש שהועברה לפיגור, עמלות נדחות, נלווים בהלוואות לדיור 

)כגון: ביטוחים(, פיגורי נלווים בהלוואות לדיור.

סה”כ התחייבויות 

בש”ח

סך כל יתרות ההתחייבויות לעיל, מתורגמות לשקלים, בהתאם לשערי המטבע 

המוצגים בתחתית הטבלה.
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חלק ג'1 – פעילות בחשבון

בחלק זה מפורטים נתונים ממוצעים אודות פעילותך בחשבונך, וכן שיעורי ריבית שנתית 
ממוצעת ומידע אודות ההכנסות וההוצאות שלך מריבית והצמדה.
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ההסברהסעיף בדוח

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(: סה"כ יתרת קרן חיובית בלבד בחשבון העו"ש שלך עו”ש 

בשקלים בסוף כל חודש + יתרת קרן חיובית בחשבונות העו"ש שלך במט"ח, מתורגמות 

לשקלים, בהתאם לשערי המטבע המוצגים בתחתית הטבלה בסוף כל חודש, חלקי 

מספר החודשים בהם הייתה היתרה חיובית בלבד. 

לדוגמא: אם במהלך השנה היה חשבונך ביתרת זכות בשקלים בחודשים ינואר עד 

מאי ועוד חודשיים של יתרות חיוביות במט"ח בחודשים יולי ואוגוסט, יחושב הממוצע 

כסכימה של היתרות החיוביות, מתורגמות לשקלים לפי שערי המטבע הנכונים למועד 

הדו"ח, מחולקת לשבעה חודשים.

שיעור ריבית שנתית ממוצעת: ריבית שנתית ממוצעת מתואמת על יתרות החובה בלבד.

סך הכנסות או הוצאות מריבית והצמדה: סך ההוצאות מריבית והצמדה במהלך השנה.

מסגרת אשראי 

מנוצלת 

פירוט לכל סוג מסגרת אשראי הקיים ומנוצל בחשבונך.

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(: סה"כ יתרת קרן שלילית בלבד בחשבון העו"ש 

בשקלים בסוף כל חודש ויתרת הקרן השלילית בחשבונות העו"ש במט"ח, מתורגמות 

לשקלים, בהתאם לשערי המטבע המוצגים בתחתית הטבלה בסוף כל חודש, חלקי 

מספר החודשים בהם הייתה היתרה שלילית בלבד.

שיעור ריבית שנתית ממוצעת: ריבית שנתית ממוצעת מתואמת על יתרות החובה בלבד.

סך הכנסות או הוצאות מריבית והצמדה: סך ההוצאות מריבית והצמדה במהלך השנה.

סך פיקדונות 

או תוכניות 

חסכון

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(: סך היתרות בסוף כל חודש, בפיקדונות/תוכניות 

חסכון שברשותך, חלקי מספר החודשים בהם הייתה יתרה.

סך הכנסות או הוצאות מריבית והצמדה: סך ההכנסות/ההוצאות מריבית והצמדה 

במהלך השנה, המתייחסות לפיקדונות/תוכניות החיסכון שברשותך.

סך הלוואות 

לדיור

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(: סך היתרות בחשבונך בסוף כל חודש, בגין הלוואות 

לדיור, חלקי מספר החודשים בהם הייתה קיימת יתרה בהלוואות.

סך הכנסות או הוצאות מריבית והצמדה: סך ההכנסות/ההוצאות מריבית והצמדה 

במהלך השנה, המתייחסות להלוואות לדיור שבחשבונך.

סך הלוואות 

אחרות

יתרה חודשית ממוצעת )קרן בלבד(: סך היתרות בסוף כל חודש, בגין הלוואות שאינן 

לדיור בחשבונך, חלקי מספר חודשים בהם הייתה יתרה בהלוואות.

סך הכנסות או הוצאות מריבית והצמדה: סך ההכנסות/ההוצאות מריבית והצמדה 

במהלך השנה, המתייחסות להלוואות שאינן לדיור שבחשבונך.

יתרה חודשית ממוצעת: סך כל יתרות ניירות הערך )חיוביות או שליליות( בסוף כל תיק ני”ע

חודש, חלקי מספר החודשים בהם הייתה יתרת ניירות ערך.

רווח/הפסד: סיכום שנתי של כלל הרווחים וההפסדים של תיק ניירות הערך שלך, 

כתוצאה ממכירות בפועל, כולל תקבולים מדיבידנדים וריבית, אחרי תשלום 

עמלות ולפני ניכוי מס.
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גרפים – הוצאות הכנסות

בתעודת הזהות הבנקאית מוצגים 2 גרפים: גרף שנתי וגרף חודשי מצטבר

גרף שנתי:

גרף עמודות המפרט את ההכנסות אל מול ההוצאות, בכל חודש.

גרף מצטבר:

גרף גליל המפרט את ההכנסות וההוצאות בעו"ש לפי הפילוח הבא:

 הכנסות – משכורת, מזומן, שיקים, אחר כגון: הכנסות מריבית זכות בחשבון.

 הוצאות – כרטיסי אשראי בנקאיים בלבד, משכנתא, שיקים, מזומן, אחר כגון: הפקדה לחיסכון.
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חלק ג'2 – פיקדונות וחסכונות

ההסברהסעיף בדוח

מספר הפיקדון כפי שמופיע במערכות הבנק ובאתר האינטרנט של הבנק, עבור מספר פיקדון

כל פיקדון בחשבונך.

סכום הקרן המצטבר 

ליום הדוח

יתרת קרן הפיקדון שלך נכון לתאריך 31.12.

מועד הפקדה ראשונה 

לפיקדון

התאריך בו בוצעה ההפקדה הראשונה לפיקדון שמספרו צוין באותה שורה 

בטבלה.

המועד הקרוב ביותר בו ניתן למשוך את כספי הפיקדון שלך.תחנת יציאה קרובה

התאריך בו מסתיים הפיקדון האמור.מועד פירעון

המטבע שבהתאם אליו מתנהל הפיקדון האמור.מטבע

מנגנון ההצמדה הקיים בפיקדון שבחשבונך. אם קיימת הצמדה – יפורט מדד/הצמדה

מטבע ההצמדה, התייחסות למדד הריבית ובסיס ההצמדה.

בתוכניות הפקדה חודשית, בסיס ההצמדה משתנה עבור כל הפקדה - את 

פירוט המדדים לכל הפקדה ניתן לקבל בסניף הבנק או באתר הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה או באתר בנק ישראל.

במידה ולא קיימת הצמדה – יצוין “לא צמוד”. 

סוג הריבית כפי שנקבע בתנאי הפיקדון שבחשבונך: ריבית משתנה או קבועה. אם סוג ריבית

הריבית משתנה, תוצג בסמוך לשם הריבית גם תדירות שינוי הריבית.

במידה והריבית לפיקדון הינה ריבית משתנה, יצוין מנגנון חישוב הריבית כפי אופן חישוב הריבית 

שנקבע בתנאי הפיקדון בחשבונך. סוג העוגן והמרווח, לפי תדירות השינוי 

שהוגדרה בסעיף סוג הריבית.

שיעור ריבית נומינלית, 

שיעור ריבית מתואמת

במידה והריבית לפיקדון שבחשבונך הינה ריבית קבועה - יצוינו שיעורי הריבית 

הנומינלית והמתואמת.

סכום הכולל את יתרת הפיקדון שבחשבונך, כולל רכיבי הקרן, הריבית וההצמדה, שווי ליום 31.12

נכון ליום 31.12.

חלק זה מפרט את נתוני הפיקדונות והחסכונות. כל פיקדון או תוכנית חיסכון 
 שבחשבונך, יוצגו בשורה נפרדת, בחלוקה לפי מטבעות 

)קוד המטבע מפורט בטבלה(. 
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חלק ג'3 – אשראי

חלק זה מפרט את נתוני האשראי שלך: משכנתאות, הלוואות שאינן לדיור ומסגרות אשראי. 
כל רכיב יוצג בשורה נפרדת, בחלוקה לפי מטבעות.

בדוח מופיעות כל מסגרות האשראי שקיימות בחשבונך גם אם לא השתמשת בהן בפועל. 

הלוואות לדיור / הלוואות אחרות 
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ההסברהסעיף בדוח

הלוואות לדיור/

הלוואות אחרות

מספר הלוואה: מספר הלוואה כפי שמופיע במערכות הבנק.

סכום הקרן במועד העמדת ההלוואה: סכום ההלוואה במועד ביצועה.

מועד העמדת ההלוואה: התאריך בו בוצעה ההלוואה.

מועד שינוי ריבית קרוב: במידה והריבית להלוואה שבחשבונך הינה ריבית משתנה 

אשר בה ידוע מראש מועד שינוי הריבית, יצוין המועד.

מועד פירעון: התאריך בו מסתיימת ההלוואה.

מטבע: המטבע שבהתאם אליו מתנהלת ההלוואה האמורה.

הצמדה: מנגנון ההצמדה הקיים בהלוואה שבחשבונך. אם קיימת הצמדה – יפורט 

בסיס ההצמדה. אם לא קיימת הצמדה – יצוין “לא צמוד”.

סוג ריבית: כפי שנקבע בתנאי ההלוואה שבחשבונך: ריבית משתנה או קבועה. אם 

הריבית משתנה, תוצג בנוסף גם תדירות שינוי הריבית.

אופן חישוב הריבית: במידה והריבית להלוואה הינה ריבית משתנה, יצוין מנגנון חישוב 

הריבית כפי שנקבע בתנאי ההלוואה בחשבונך. סוג העוגן והמרווח. 

שיעור ריבית נומינלית, שיעור ריבית מתואמת: במידה והריבית להלוואה 

שבחשבונך הינה ריבית קבועה, יצוינו שיעורי הריבית הנומינלית והמתואמת.

יתרה ליום 31.12: סך יתרת ההלוואה הכוללת את הקרן, הריבית וההצמדה.

 סכום בפיגור: סכומים בפיגור הנובעים מפיגור בהחזר ההלוואה, 

אם קיימים, כוללים ריבית פיגורים מצטברת ואינם כוללים הוצאות משפטיות.
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מסגרות אשראי

ההסברהסעיף בדוח

סוג מסגרת/תוכנית/מסלול: סוג המסגרת הקיימת בחשבונך )חשבון עובר ושב, מסגרת מסגרות אשראי

האשראי בכרטיס הבנקאי, מסגרת ערבויות בנקאיות, נכיון וכדומה(.

סכום המסגרת: סכום המסגרת בחשבון בשקלים בלבד.

תוקף המסגרת: המועד שבו פג תוקף המסגרת שאושרה לחשבונך.

שיעור ריבית נומינלית, שיעור ריבית מתואמת: במידה והריבית למסגרת האשראי 

שבחשבונך הינה ריבית קבועה, יצוינו שיעורי הריבית הנומינלית והמתואמת.

ניצול ליום 31.12: פירוט ניצול המסגרת, מתוך סכום המסגרת ליום 31.12. 
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חלק ג'4 – עמלות

חלק זה מפרט את העמלות ששילמת בחשבונך במהלך השנה והן מוצגות לפי תחומי פעילות, 
לדוגמא: עמלות עובר ושב, עמלות אשראי, עמלות ניירות ערך וכדומה. עבור כל סוג עמלה 

מפורט הסכום הממוצע השנתי ששילמת בגינה.

ההסברהסעיף בדוח

עמלות עובר ושב/

עמלות אשראי/עמלות 

ניירות ערך/עמלות 

אחרות

שם העמלה: שם העמלה כפי שמוגדר במחירון הבנק

סך הסכום השנתי ששולם בגין העמלה: סה”כ סכום העמלות ששולמו במהלך 

השנה הקודמת. 

במקרים בהם לקוח קיבל פטור מלא מתשלום עמלה, כלומר הערך בשדה “סך 

הסכום השנתי ששולם בגין העמלה” שווה אפס, יוצג בשדה מספר הפעולות 

שבוצעו/סכום העסקה ללא גביית עמלה.

מספר פעולות שבוצעו/סכום עסקה: במידה והעמלה מבוססת על סכום עמלה 

נקוב, יוצגו מספר הפעולות שבוצעו ובגינם נגבתה עמלה זו. במידה והעמלה 

מבוססת על אחוז מסכום העסקה, יוצג סה”כ סכום העסקאות בגינם חושב 

סכום העמלה.

ממוצע שנתי של העמלה )סכום/שיעור(: במידה והעמלה מבוססת על סכום, 

יחושב שדה זה ע”י חלוקת סך הסכום השנתי ששולם בגין העמלה במספר 

הפעולות שבוצעו. במידה והעמלה מבוססת על אחוז מסכום העסקה, יחושב 

שדה זה ע”י חלוקת הסכום השנתי ששולם בגין העסקה בסכום העסקה. 

התוצאה תשקף את ממוצע האחוז השנתי ששולם בגין עמלה זו.

סך העמלות הכולל ששילמת במהלך השנה הקודמת.סך הכול
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חלק ג'5 – נתוני עו"ש נוספים

חלק זה מפרט מידע אודות נתוני עו"ש נוספים שלא פורטו קודם, לדוגמא: ריבית על 
יתרת זכות בחשבונך, במידה וקיימת. 


