לקוח יקר,
בנק הדואר מברך את החלטתך
להצטרף לאלפי בעלי העסקים
שבחרו לנהל את חשבונם בבנק הדואר.
להלן עיקרי שירותי בנק הדואר
ללקוחות העסקיים.

ניהול חשבון בבנק הדואר
חשבון עו"ש שקלי

בנק הדואר מעמיד לרשותך מגוון שירותים בנקאיים ב 700-סניפים וסוכנויות הדואר לצורך ניהול חשבון עובר ושב בעמלות נמוכות משמעותית מהמקובל בשוק הבנקאות
הישראלי .ניהול החשבון כולל את מגוון השירותים כדוגמת :הפקדות המחאות ומזומן מלקוחותיך ,העברות בנקאיות ,הוראות קבע והרשאות לחיוב חשבון ,טיפול בהמחאות
עתידיות למשמרת והפקדתן במועד הנדרש .הנפקת שוברי תשלום ללקוחות אשר ישולמו בפריסה ארצית.

חשבון מט"ח

בנוסף לחשבון העו"ש השקלי ,ניתן לפתוח בבנק הדואר חשבון מטבע חוץ במטבעות דולר ארה"ב ,אירו ולירה שטרלינג .פתיחת החשבון הינה ללא עלות וללא דמי ניהול.
בחשבון ניתן לבצע המרות מט"ח מהחשבון השקלי לחשבון המט"ח ,ניתן לבצע הפקדות ומשיכות מט"ח באמצעות סניפי הדואר ,ניתן לבצע העברות מט"ח בין החשבונות
בבנק הדואר ,להעביר ולקבל כספים לחו"ל ומחו"ל ,וכל זאת בעמלות נמוכות ובשערים מועדפים.

שירותי גבייה ודיווח

בנק הדואר מספק שירותי גביה במגוון אמצעים ,ומעניק ייעוץ בנושא מערכי גבייה ותכנון טפסים.

שוברי תשלום

ניתן לבצע גביה לזכות חשבון בבנק הדואר באמצעות שוברי תשלום בפריסה ארצית .מערכות המידע של הבנק מאפשרות שליטה מלאה על המידע והתשלומים
באמצעות אתר אינטרנט ,העברת קבצים המותאמים למערכת החשבונאית של העסק .בבנק הדואר ניתן אף להנפיק שוברי תשלום נושאי ברקוד ייחודי ,המאפשר קבלת
מידע אודות פרטי השובר והמשלם ללא הצורך בקבלת מסמכים נוספים ובכך ליצור יעילות מקסימלית של אמצעי הגבייה של העסק.

המחאות למשמרת

בנק הדואר מפעיל מערכי מחשוב ותפעול מתוחכמים לקליטת המחאות עתידיות למשמרת .הבנק קולט את ההמחאות בעת ההפקדה ומציגן למערכת הבנקאית בתאריך
פירעונן .המערכת פועלת להפקת מידע מפורט אודות רישום הקליטה ומועד ההצגה ומדווח לבית העסק באמצעות מערכות שונות וקבצים מותאמים.

הרשאה לחיוב

בית העסק יוכל להקים הרשאות לחיוב לזכות חשבונו מחשבונות לקוחותיו .באופן זה חשבון הלקוח יחויב בסכום ובתאריך שיקבע וחשבונך בבנק הדואר יזוכה בהתאם.
לבנק הדואר יכולות לשרתך בשני אופנים:
לשרת אותך כלשכת שירות וכבנק מייצג – בנק הדואר מנהל את מערך ההרשאות לחיוב ומציג קבצים למערכת הבנקאית שבהם מצויים החיובים הנדרשים.
כבנק מייצג  -בית העסק פועל ליצירת חיובים למערכת הבנקאית וחשבונך בבנק הדואר מזוכה בסכומי ההרשאות.
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תשלומי מע"מ ,מס הכנסה וביטוח לאומי
בנק הדואר מאפשר לך לבצע תשלומים למע"מ ,מס הכנסה וביטוח לאומי החל מה 1-לחודש ועד ה 14-לחודש ,באמצעות שיק דחוי הרשום למועד האחרון לתשלום
באותו חודש.
בעלי עסקים אשר בידם מספר גדול של תשלומים (יותר מעשרה) ,יכולים להעביר את כל התשלומים עד ל 14 -לחודש באמצעות "מעטפת עסקים" המחולקת בסניפים,
בצירוף שיק ערוך לתשלום בו ביום ,ובכך להימנע מעמידה בתור בסניף.

העברות כספים בארץ
זיכוי והעברת כספים לחשבון אחר בזמן אמת (מערכת זה"ב) – RTGS

העברת כספים מהירה בין בנקים בישראל המתבצעת באמצעות חיוב חשבונך בבנק הדואר ומזוכה בחשבון המוטב תוך שעתיים מביצועה.

מזומן בזמן – שירות העברת כספים בארץ

בשירות זה ניתן להעביר כספים בין סניפי הדואר ללקוחות ולפדותם ללא צורך בחשבון בנק.
ניתן להעביר מהחשבון למוטב עד  .₪ 10,000הכסף נמסר למוטב בסניף הדואר לאחר הזדהות עם תעודת זהות ,תוך מספר דקות מרגע ביצוע ההעברה בכפוף להגבלות
חוק איסור הלבנת הון.

הפקדת מזומן לבנקים מסחריים

הפקדת מזומן באמצעות יחידות הדואר לכל חשבון בבנק מסחרי בישראל .השירות מיועד לכל הלקוחות (בעלי חשבון בבנק הדואר ושאינם בעלי חשבון).

העברות כספים לחו"ל ומחו"ל
ווסטרן יוניון Western Union

שירות העברת כספים בין מדינות מהחשבון ,למוטב אשר יכול לפדותו במזומן ביעדו ללא הצורך בחשבון בנק .העברות ניתנות לביצוע באמצעות העברת הודעה בכתב
לבנק הדואר או באמצעות אתר האינטרנט בכפוף לכללים הנהוגים בבנק הדואר.

יורוג'ירו – הפקדות לבנקים בחו"ל

שירות העברת כספים במט"ח בין חשבונות בארץ ובחו"ל ,ההעברה תזוכה בחשבון היעד ,עד ארבעה ימי עסקים מיום ביצוע העברת הכספים .עמלות השירות מאוד
אטרקטיביות .בעל חשבון בבנק הדואר יכול לבצע העברה בכל אחד מסניפי הדואר ,או לשלוח בקשת העברה בכתב או לבצעה באופן עצמאי באתר הבנקאות הביתית.

שירותי מט"ח גם ללקוחות שאינם בעלי חשבון בבנק הדואר
קניית ומכירת מט"ח

בסניפי הדואר ניתן להמיר מט"ח ללא עמלות ובשערים נמוכים בהשוואה לבנקים המסחריים .ניתן להמיר באמצעות מזומן ,העברה בנקאית או כרטיס אשראי.

כרטיסים נטענים

בסניפי הדואר ניתן לרכוש ולטעון כרטיסי חיוב נטענים בש"ח ובמט"ח.

מאסטרקארד נטען רב מטבעי £/ € / ₪

כרטיס סמארטקארד הוא כרטיס נטען רב פעמי המאפשר למחזיק הכרטיס לטעון שלושה מטבעות על גבי כרטיס אחד :שקל ,ליש"ט ואירו ,בהתאם לרצון הלקוח.
הכרטיס מאפשר ,כל עוד הוא בתוקף ,לבצע רכישות במיליוני בתי עסק בארץ  ,ברחבי העולם ,באתרי האינטרנט ולמשוך מזומנים במיליוני מכשירים אוטומטיים (המכבדים
כרטיסי מאסטרקארד).

ויזה נטען $

כרטיס ויזה הינו כרטיס נטען רב פעמי המאפשר למחזיק הכרטיס לטעון בדולר ע"י תשלום בשקלים או בדולרים .הכרטיס מאפשר לשלוט בהוצאות ע"י שימוש בטוח ונוח
בכל מקום המכבד כרטיסי אשראי של ויזה .הכרטיס אינו מחובר ישירות לחשבון ולכן בטוח לביצוע קניות ברשת באינטרנט ובתי עסק בארץ ובחו"ל.
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כיצד פותחים חשבון?
מצורף בזה טופס דוגמא לבקשה לפתיחת חשבון .הטפסים והמסמכים הנלווים יבדקו ע"י יחידת הלקוחות העסקיים בבנק הדואר ולאחר
אישורם יפתח החשבון.
אנו מבקשים להסב את תשומת לבך למסמכים הנדרשים לצורך כך:
 .1טופס פתיחת חשבון סילוקים עסקי  -מילוי הטופס ייעשה באחת הדרכים הבאות:
•מילוי הטופס ביחידת הדואר  -כל מורשי החתימה יגיעו יחד ליחידת הדואר לצורך מילוי הטופס ויזדהו בפני פקיד הדואר באמצעות
תעודת זהות  /דרכון זר בתוקף בצירוף תעודה מזהה נוספת .מסמכי הזיהוי יסרקו בסניף הדואר.
•מילוי הטופס באופן עצמאי  -כל מורשי החתימה ימלאו ויחתמו על הטופס (אותו ניתן לקבל בכל אחת מיחידות הדואר ברחבי הארץ).
עורך דין יזהה ויאמת את פרטי מורשה החתימה בחשבון ויחתום על הטופס בחתימתו ובחותמת הנושאת את מספר רישיונו על כל
המסמכים המצורפים לרבות צילום מסמכי הזיהוי של מורשי החתימה בחשבון .במקרה זה יש לגבות את מסמכי הזיהוי גם באמצעות
משלוח קובץ סרוק למייל בנק הדואר .בנוסף יש לצרף צילום תעודת רישיון עורך דין בתוקף.
 .2תקנון התאגיד  -תקנון נאמן למקור מאושר על ידי משרד המשפטים .במידה ומדובר בעמותה אשר אימצה את התקנון המצוי ,יש להמציא
מסמך מרשם העמותות המאשר זאת.
 .3תעודת רישום תאגיד  -תעודה המאושרת כ"נאמן למקור" בחתימת עורך דין או פקיד דואר.
 .4פרוטוקול תאגיד  -מסמך מקורי או העתק "נאמן למקור" מאושר בחתימת עורך דין או פקיד דואר ,הכולל :אישור על פתיחת חשבון בבנק
הדואר ,שמות ומספרי התעודות המזהות של מורשי החתימה בחשבון והרכב החתימות המחייב בחשבון.
על הפרוטוקול יחתום עורך דין (בחתימה ובחותמת הנושאת את מספר רישיונו) ויאשר כי ההחלטות בפרוטוקול נתקבלו כדין ובהתאם
למסמכי היסוד של התאגיד.
 .5הצהרת בעל השליטה בתאגיד  -נדרש מסמך מרשם החברות המציג את פרטיו של בעל השליטה בתאגיד.
 .6לחברה בע"מ יש לצרף :אישור ניכוי מס במקור ,אישור ניהול ספרים ,תעודת עוסק מורשה.
 .7לעמותה יש לצרף :אישור ניכוי מס במקור ,אישור ניהול ספרים ,אישור ניהול תקין מרשם העמותות ,אישור סיווג כמלכ"ר.
 .8מסמכי  CRSוטופס הצהרה על אזרחות/תושבות נוספת :במידה ומדובר במורשה חתימה/בעל שילטה עם אזרחות אירופאית.
 .9מסמכי  F.A.T.C.Aעבור תאגיד הרשום בארה"ב יש למלא טופס W9
עבור תאגיד ישראלי יש למלא טופס ( w8beneניתן למלא טופס באנגלית או מתורגם לעברית)
לצורך הורדת הטופס הרלוונטי אנא פנה לקישור הבא.
http://www.israelpost.co.il/content.nsf/pages/postal_bank_facta?opendocument
יש למלא את הטופס ולהחזירו לבנק הדואר בצירוף מסמכי הבקשה לפתיחת חשבון.
לתשומת לבך,
הליך פתיחת החשבון מתבצע כולו במרכז ולא בסניף הדואר .ככל שידרש ,צוות יחידת הלקוחות העסקיים בבנק הדואר יבצע עם מורשי
החתימה הליך הכר את הלקוח ויעדכן את בעלי החשבון המיועד במשך הליך פתיחת החשבון.
ניתן להתעדכן מעת לעת בסטאטוס הטיפול בבקשתך בכל עת גם באמצעות מוקד בנק הדואר ,בטלפון 02-5005303 :או באמצעות
משלוח דוא"ל לכתובת BANKDOARMAIL@POSTIL.COM
בנספח א' דוגמא לטופס פתיחת חשבון .בנספח ב' דוגמא לפרוטוקול תאגיד.
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פרוטוקול אסיפת בעלי מניות של חברת הישראלים בע"מ

פרוטוקול אסיפת בעלי מניות של חברת הישראלים בע"מ

על סדר היום:
קבלת החלטה בדבר פתיחת חשבון עבור חברת "הישראלים בע"מ" בבנק הדואר וזכויות
חתימה בחשבון.
על סדר היום:
בדבר :פתיחת חשבון עבור חברת "הישראלים בע"מ" בבנק הדואר וזכויות חתימה בחשבון.
החלטה
קבלת
הנוכחים
כל בעלי המניות של החברה:
הנוכחים :ישראל ישראלי ת.ז123456789 .
כל בעלי המניות של החברה:
123456789
יושבת.ז.
ישראל ישראלי
ראש:
הוחלט על ידי בעלי המניות פה אחד ,כי יושב ראש האסיפה יהיה ישראל ישראלי.
יושב ראש:
החלטות:המניות פה אחד ,כי יושב ראש האסיפה יהיה ישראל ישראלי.
הוחלט על ידי בעלי
 .1פתיחת חשבון עבור חברת "הישראלים בע"מ" ח.פ 511111111 .בבנק הדואר.
החלטות:
 .2לצורך ביצוע פעולות בחשבון בנק הדואר בלבד ,מורשה החתימה יהיה מר ישראל
"הישראלים בע"מ" ח.פ 511111111 .בבנק הדואר.
חברת
עבור
1.1פתיחת חשבון
.123456789
ת.ז.
ישראלי
ת.ז.
מר ישראל
בצירוףיהיה
החתימה
מורשה
בלבד,
מורשהבנק
שלבחשבון
פעולות
ביצוע
ישראליאת
החברה יחייבו
חותמת
ישראלי,
ישראל
הדוארמר
החתימה,
חתימתו
2.2לצורך .3
.123456789
החברה לביצוע כל הפעולות בחשבון בנק הדואר.
3.3חתימתו של מורשה החתימה ,מר ישראל ישראלי ,בצירוף חותמת החברה יחייבו את החברה לביצוע
כל הפעולות בחשבון בנק הדואר.
ולראיה באתי על החתום היום 01.01.2015

ולראיה באתי על החתום היום 01.01.2015
							
							

_______________________
יו"ר האסיפה :ישראל ישראלי

_______________________
יו"ר האסיפה :ישראל ישראלי

אישור עו"ד
אישור עו"ד
אני ,עו"ד יוסף מועלם הח"מ ,מאשר בזה כי כל ההחלטות הנ"ל של החברה התקבלו כדין ועל
החברה.כל ההחלטות הנ"ל של החברה התקבלו כדין ועל ידי מורשה
מאשר בזה כי
מורשההח"מ,
ידי מועלם
אני ,עו"ד יוסף
החתימה של
החברה.
החתימה שלהריני מאשר כי חתימתו של ישראל ישראלי ת.ז 123456789 .בצירוף חותמת יחייבו את
 123456789בצירוף חותמת יחייבו את החברה לביצוע כל
ישראלי
ישראל
חתימתו
הריני מאשר כי
ת.ז.בנק הדואר.
בחשבון
הפעולות
שלכל
לביצוע
החברה
הפעולות בחשבון בנק הדואר.

____________________
							 מועלם יוסף עו"ד ,מ.ר44444 .
____________________
מועלם יוסף עו"ד ,מ.ר44444 .
						

חוברת מידע
ללקוח עסקי

