
2016/2/23תאריך:
בלבדהפרטילשימושךונועדאישיהינוזהמסמך-ליבךלתשומת

 Укороченная версия 2015 דוח מקוצר לשנת

Общая часть - חלק א' - כללי
בעלי החשבון

 Иван Иванов
Иван Иванов -  11-111-111111:פרטי חשבון

личный - סוג חשבון: פרטי
מועד פתיחת חשבון:27/08/1997

счет, на который поступает зарплата - חשבון מעביר משכורת: כן

остатки на 31.12.2015 - חלק ב' - יתרות ליום31/12/2015  - פרק זה מכיל נתונים מצרפיים של היתרות בחשבון

накопления - נכסיםобязательства - התחייבויות

ש"ח2,688-.76 "минус" - מסגרות אשראי בחשבון העו"ש

ש"ח2,533-.64 ссуды - הלוואות אחרות

-3,298.47 ש"ח кредитные карты - התחייבויות אחרות

}8,520-.87בש"ח**התחייבויותסה"כ}00.0בש"ח**נכסיםסה"כ

.היציגהשערלפילשקליםמתורגמתהיאבחשבוןמט"חפעילותקיימתאםמצרפייםהינםלעילהנתונים**
.המפורטלדו"חהכנסובחשבוןהמט"חפעילותאודותלפירוט

работа со счетом - חלק ג' - פעילות בחשבון

1.

והצמדהמריביתהכנסות/הוצאותסך ממוצעתשנתיתריביתשיעור בלבד)(קרןממוצעת*חודשיתיתרה
ש"ח97.43 %677.6 ש"ח00.0 עו"ש
ש"ח344-.88 %9713.10 ש"ח3,276-.91 עו"שאשראימסגרת
ש"ח00.0 האשראיתנאילפי ש"ח4,953-.71 1435ישראכרט/אמריקן.מסג
ש"ח00.0 האשראיתנאילפי ש"ח2,139-.46 9217ישראכרט/אמריקן.מסג
והצמדהמריביתהכנסות/הוצאותסך בלבד)(קרןממוצעת*חודשיתיתרה
ש"ח24.0 ש"ח33.1,458 פקדונות/חסכונותסך
ש"ח79-.36 ש"ח1,024-.24 אחרותהלוואותסך

.בשנה)חודשים12חלקישנתיתמצטברת(יתרהפשוטממוצעלפימחושבתהיתרה*
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ʢʨʝʜʠʪʥʳʡ ʣʝʤʠʪ "ʤʠʥʫʩ" и ссуды - 3. אשראי 

ссуды - הלוואות אחרות

ליוםיתרה*
2015/12/31

בפיגור**סכוםמזה:

שיעור
ריבית

מתואמת

4 שיעור
ריבית

נומינלית

3 אופן
חישוב
ריבית

ריביתסוג הצמדה מטבע פירעוןמועד שינוימועד
קרובריבית

מועד
העמדת

ההלוואה

הקרןסכום
העמדתבמועד

ההלוואה

הלוואהמס'

64.-2,533

בפיגור:סכוםמזה:
--

-- -- פריים
בתוספת

%95.7

משתנה
בהתאם
ריביתלשינויי

ישראלבנק

צמודלא ש"ח 10/10/2016 08/10/2015 00.-3,000 204/528101

והצמדהריביתקרן,כולל*
.משפטיותהוצאותכולליםואינםמצטברתפיגוריםריביתכולליםקיימים,אםבפיגור,סכומים**

Указаны (справа налево): среднее использование за месяц, средний процент, годовой приход/расход  

ʅʘ ʛʨʘʬʠʢʘʭ: (ʩʣʝʚʘ) ʆʙʱʠʡ ʜʦʭʦʜ/ʨʘʩʭʦʜ ʟʘ ʛʦʜ. (ʩʧʨʘʚʘ) ʈʘʟʙʠʚʢʘ ʧʦ ʤʝʩʷʮʘʤ

номер
ссуды

сумма
ссуды

дата
взятия

дата
возврата

Процент:
P+7,95=
9,55%

Остаток по ссуде
на 31.12.2015



"минус" - מסגרות אשראי

2015/12/31ליוםניצול 4מתואמתריביתשיעור 3נומינליתריביתשיעור תוקף
המסגרת

המסגרתסכום מסגרת/תכנית/מסלולסוג

ש"ח1,600-.00 %37.8 %15.8 26/11/2016 ש"ח1,600-0 אמסגרתתתעו"שמסגרת
ש"ח1,088-.76 %94.11 %45.11 26/11/2016 ש"ח6,400-1,600 במסגרתתתעו"שמסגרת
ש"ח00.0 %53.14 %8.13 26/11/2016 ש"ח8,000-6,400 גמסגרתתתעו"שמסגרת
ש"ח1,720-.40 האשראיתנאיפיעל האשראיתנאיפיעל תוקףמתחדש

31/12
ש"ח5,000-0 1435ישראכרט/אמריקן.מסג

ש"ח888-.07 האשראיתנאיפיעל האשראיתנאיפיעל תוקףמתחדש
31/12

ש"ח5,000-0 9217ישראכרט/אמריקן.מסג

комиссия за ведение счета - *4. עמלות
העמלהשלשנתיממוצע

(סכום/שיעור)
פעולותמספר

עיסקהשבוצעו/סכום
ששולםהשנתיהסכוםסך

העמלהבגין
העמלהשם

ש"ח80.18 13 ש"ח40.244 ישירפקיד/ער'ע"יופעולותחשבוןנהולדמי ושבעוברעמלות
244.40 ש"ח סה"כ

.בעמלההחיוביםלמספרמתייחסעסקהשבוצעו/סכוםפעולותמספר.המדווחתהתקופהבמהלךחשבונךבפועלחויבבהםהעמלותסכומי*

נוספיםעו"שנתוני.5

בחשבוןזכותיתרותעלריבית

4מתואמתריביתשיעור 3נומינליתריביתשיעור סכוםעד ריביתסוג

%00.0 %00.0 ש"ח00.7,000 ריביתבליאוברדרפט

הערות

.אחרתצויןאםאלאבשקלים,מוצגיםהנתוניםכל
.מסניכויילפניהינםהנתוניםכל

.בנקאייםשאינםחיובבכרטיסיפעילותכוללאינובדוחהאמור
.העסקהבמסמכיהנקובההריבית-נומינליתריבית
בהתחשבבשנה,ימים365שלחישובעלהמבוססשנה,שללתקופהריביתשיעורייחוסידיעלהמתקבלהריביתשיעור-מתואמתריבית

.תקופתיתנעשההריביתתשלוםאםדריביתריביתשלבמרכיב

1.
2.

3.
4.

il.co.mizrahi-tefahot.wwwבכתובתשלנוהאינטרנטבאתרחשבונךדרךהשנתילדוחהיכנסנוסףלמידע
.לסניףאו8860*שמספרוהבנקאותלמרכזפנהאו

בכתובתישראלבנקלאתרהיכנסהדוחאודותלהסבר
aspx.il/he/ConsumerInformation/ConsumerIssues/Pages/BankID.org.boi.http://www

Использовано Эффективный процент Процент Дата завершения Рамки "минуса"

сумма комиссионных за год




