דרך הכסף  -הכשרה פיננסית לצעירים

ניהול חשבון בנק
הגדרות ל"תשבץ פיננסי"
הגדרות  -מאוזן:

כותרת נושא (לא שם מפגש)  /תרגיל

 .3בנק בישראל.
 .7כרטיס המאפשר למשוך מזומנים וגם לבצע עסקאות/קניות ,עליהן משלמים במועד מאוחר יותר (כפי שנקבע
מראש).
 .11בנק בישראל.
" .11שוק" שבו מוכרים וקונים ניירות ערך.
 .14סכום הכסף העומד לרשות הלקוח בחשבון עובר ושב ("הפלוס" בחשבון).
 . 11העברה של כסף לגורם אחר (כגון בנק) ,במטרה לייצר רווחים בעתיד ולאורך זמן.
 .11בנק בישראל.
 .11סכום כסף שאדם או גוף (כגון בנק) נותן לאדם או גוף אחר ,במטרה לקבל את הכסף בחזרה בתום תקופה
מסוימת ,בתוספת סכום נוסף (ריבית).
 .14שם של כרטיס אשראי.
 .12מוסד העוסק בקניה ומכירה של כסף ומספק מוצרים ושירותים פיננסיים ללקוחות ,כדוגמת :ניהול חשבון עובר
ושב ,מתן הלוואות ,אפשרויות לחסכון ,כרטיסי אשראי ,ועוד.
 . 17תוכנית הפקדת כספים בבנק ,של כסף "הסגור" לתקופה מסוימת (בהתאם לסיכום בין הלקוח לבנק) .בסוף
התקופה הלקוח מקבל את כספו בתוספת ריבית מסוימת.
 .12סכום הכסף הנוסף שהלקוח משלם לבנק ,בהחזרת כספי ההלוואה.
 .11בנק (קטן) בישראל.
 .31מכשיר לביצוע פעולות בנקאיות שונות ,כגון :משיכת כספים ,קבלת מידע על מצב החשבון.
 .33כאשר השיק אינו ניתן להעברה לאדם אחר (אלא חייבים להפקידו בחשבון של האדם ששמו רשום כמוטב),
השיק הוא ...
 .34מקום המפגש אליו הלקוח מגיע כדי להיפגש עם הבנקאי.
 .31רישום על גבי השיק המורה לבנק להעביר את הכסף רק למי ששמו רשום על השיק.
עמוד 1

דרך הכסף  -הכשרה פיננסית לצעירים

ניהול חשבון בנק
הגדרות  -מאונך:

הגדרות ל"תשבץ פיננסי" (המשך)...

כותרת נושא (לא שם מפגש)  /תרגיל

 .1מתן זכות לאדם אחר לפעול בחשבון הבנק שלך.
 .1עובר ושב (ר"ת).
" .4תמונת המצב" של הכספים בחשבון העובר ושב שלך ("הפלוס" או "המינוס" בחשבון).
 .1סכום כסף שהלקוח מפקיד לשמירה בבנק ,לתקופה מוגבלת וקצרה יחסית .הבנק מתחייב מראש על תוספת
הרווח (שיעורי הריבית) שיקבל הלקוח בסוף התקופה.
 .2הבנק המרכזי של ישראל.
 .7כרטיס המאפשר למשוך מזומנים וגם לבצע עסקאות/קניות ,עליהן משלמים בסמוך למועד ביצוע העסקה (אין
אפשרות לתשלומים); הכרטיס ניתן לשימוש רק אם יש כסף בחשבון.
 .2סכום הכסף שהלקוח חייב לבנק במסגרת חשבון העובר ושב.
 .1בנק (קטן) בישראל.

 .11סכום הכסף המרבי של יתרת החובה בחשבון המאושר ללקוח על-ידי הבנק.
 .13שם של כרטיס אשראי.
 .12משיכת כספי פיקדון שלא במועד שהוסכם עליו מראש עם הבנק.
 .17חשבון בבנק ,המאפשר לבעליו למשוך ולהפקיד בו כספים ,לפי דרישה.
 .12הוראה לבנק לשלם מחשבון הבנק של הלקוח סכום קבוע ,במועדים קבועים מראש ,לטובת אדם או גורם כלשהו.
 .11בנק בישראל.
 .11סוג חשבון המיועד לבני נוער.
 . 11אמצעי תשלום שבאמצעותו יכול בעל חשבון לכתוב הוראה לבנק לשלם סכום כסף מסוים מחשבונו לגורם אחר.
 .13בנק בישראל.
 .11שם של כרטיס אשראי.
 .31סכום הכסף שהבנק גובה עבור ביצוע פעולה בנקאית על-ידי הלקוח.
 .31תנאים מיוחדים שהבנק נותן ללקוח (לעתים לתקופה מוגבלת) ,כגון :פטור מעמלה מסוימת ,פנקסי שיקים חינם.
עמוד 2

