
כלים להתנהלות פיננסית נכונה

הבינלאומי בדיגיטל



מגוון פעולות
בדיגיטל

הזמנת
פנקסי שיקים

הפקדת
שיקים

מכונות
לשירות עצמי

העברה בין 
חשבונות

התכתבות
עם בנקאי

פירוט חיובי
כרטיס אשראי



קבלת מידע 
העברת הוראות לביצוע פעולות בנקאיות

לאחר הגשת הפנייה, ניתן לראות במסך "התכתבות עם בנקאי", את סטטוס 
כל הפניות שנפתחו בחשבון

להצטרפות
התכתבות עם לשירות

בנקאי
אישורפירוט הפניהבחירת נושאפניה חדשה
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התכתבות עם בנקאי



WWW.FIBI.CO.IL 

הזמנת פנקסי תפריט ראשי
שיקים שיקים

ניתן לקבל את פנקסי השיקים, 
בכל סניף שנבחר

הזמנת פנקסי שיקים



הפקדת שיקים

הפקדת שיקתפריט ראשי שיקים

הפקדה באמצעות 
צילום השיק  במכשיר הסלולר



חשבון אקראי
בחירה מרשימת העברות קודמות

לעיתים נתבקש להזין קוד אימות אשר ישלח אל מספר הנייד שלנו

העברההעברותתפריט ראשי
פרטי החשבוןלחשבון אקראי

העברת כספים לחשבון אחר



בסניפי הבנק קיימות עמדות בשירות עצמי להפקדת שיקים והפקדת ומשיכת מזומן
העמדות מאפשרות לבצע את הפעולות באופן עצמאי, ללא תור ובכל שעות היום
השימוש בעמדות נעשה באמצעות כרטיס אשראי/סניפומט שהונפק על ידי אחד 

הבנקים בקבוצת הבינלאומי
בסיום הפעולה מתקבל אישור עם צילום השיק שהופקד/פירוט השטרות שהופקדו או 

נמשכו והכל בצורה נוחה, מהירה וחסכונית

הבינלאומי בשירות עצמי



ריכוז חיובים
חיובים עתידיים
חיובים קודמים
פירוט עסקאות

פירוט חיובי כרטיס אשראי

פירוט חיוביםתפריט ראשי כרטיסי אשראי



בירור יתרה וצפייה בתנועות אחרונות

בקשת הלוואה

הפקה ושחזור סיסמאות וקוד משתמש

הקמה והקפאת הרשאות לחיוב חשבון

בקשה להקמת מסגרת אשראי בעו"ש

פעולות נוספות 
באתר האון ליין

הלוואות 
אישור ההסכםומשכנתאות כרטיסי אשראי

מסגרות אשראי 
בעו"ש

אישור בקשה 
למסגרת

תנועותהחשבון שלי
בחשבון

מצב
החשבון  שלי

כניסה
אישורלחשבונך שכחתי 

סיסמא/שחזור

בסלולר

הלוואות 
אישור ההסכםומשכנתאות כרטיסי אשראי

אישורהחשבון שלי מסגרת 
אשראי בעו"ש

תנועות בחשבוןניהול חשבון שיערוך כללי

כניסה
אישורלחשבונך שכחתי 

סיסמא/שחזור

חיובים על פי הקמה
הרשאה

הקמת הרשאה 
לחיוב חשבון

חיובים על הקפאה
פי הרשאה

פירוט הרשאה 
לחיוב חשבון

ביטול 
הרשאה
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באתר
האון ליין בלבד



הזמנת
פנקסי שיקים

הפקדת
שיקים

מכונות
לשירות עצמי

העברה בין 
חשבונות

התכתבות
עם בנקאי

פירוט חיובי
כרטיס אשראי

כלים 
להתנהלות 

פיננסית 
נכונה

בירור יתרה וצפייה 
בתנועות אחרונות

הקמה והקפאת 
הרשאות לחיוב 

חשבון

בקשת הלוואה
בקשה להקמת 
מסגרת אשראי 

בעו"ש

בקשה להקמת 
מסגרת אשראי 

בעו"ש


