
 

 

  

                     

                      

                 

                  

                  

                  

 
 

מפקידים באמצעות
הבנק חשבון  לחיוב הרשאה 

בכמה שלבים פשוטים 
שלך.הבנק  אתר באמצעות לחיוב הוראה להקים שניתן לך להזכיר רצינו

אסמכתאלצרף  יש תשלום אמצעי בשינוי או שוטפת פעמית, ח  בהפק ה 
הרלוונטי.המוס   קו  עם חשבון לחיוב הרשאה לפתיחת הבנק מאתר 

תאלהקלי   יש הבנק  רך ההרשאה פתיחת בעת ליבך,לתשומת  
תוקף. או  סכום הגבלת ללא לחיוב הרשאה ולבחור הרלוונטי המוס  קו  

להלן רשימת קודי המוסד הקיימים:

מגדל ביטוח כללי 502 

קרן פנסיה באמצעות סוכן,מגדל חיים,  602 
מגדל קופת גמל, מגדל קרן השתלמות 

קרן פנסיה 26620 

הלוואות מגדל קופת גמל 46206 

הלוואות מגדל קרן השתלמות 46209 

הלוואות קרן פנסיה 48756 



 

 
  

 

מצ"ב  וגמאות איך לפתוח הרשאה לחיוב לפי אתרי הבנקים: 

איך מגיעים??
הקמת הרשאות לחיוב חשבון  < הרשאות והוראות קבע < תפריט ימני < עובר ושבלשונית  

בשלב הבא יופיע רישום מחשב כאישי / חי וק ה דהות - במידת הצורך ניתן לעבור
 שלבים פשוטים מקימים הרשאה לחיוב:3למצגת חי וק ה דהות ב-  

הזנת פרטי ההרשאה 
	(  (לפי הרשימה שמופיעה בתחילת הי יעוןמקלידים את קוד המוסד/מוטב -
	 - הרשאה ללא מגבלותסכום מרבי לחיוב 
	 - הרשאה ללא מגבלותתאריך תפוגת הרשאה 

לוחצים על המשך<< 

פרטי ההרשאה לאישור 
	  קוראים את הסכם השירות "אני מסכימ/ה לתנאי הבקשה..." לסמןV בתחתית המסך מתחת להסכם 
	 לוחצים על כפתור "המשך" בתחתית המסך מצד שמאל

סיום
 ולשלוח כאסמכתא. PDFבסיום התהליך ניתן לשמור את הבקשה בקובץ  

פתיחת הרשאה בבנק פועלים << 

https://www.bankhapoalim.co.il/he/login


איך מגיעים??
פתיחת הרשאה לחיוב חשבון  << בהעברות ותשלומים בוחרים בעמוד הראשי 

מזינים נתונים ליצירת ההרשאה
 (לפי הרשימה שמופיעה בתחילת הי יעון)קוד מוסד -  

מסמנים הרשאה ללא מגבלות 
לוחצים על המשך << 

אישור הלקוח 
מ ינים את מס' הנייד לצורך אימות 

אישור הבנק 
מאשרים את ההרשאה, ומקבלים חיווי מהבנק שההרשאה הוקמה כראוי 

ניתן לשמור את קובץ ההרשאה לטובת שליחת אסמכתא. 

פתיחת הרשאה בבנק לאומי << 

https://hb2.bankleumi.co.il/H/Login.html?blga=658334079.1613566067&_ga=2.178374115.696396707.1613566067-658334079.1613566067


 

 

איך מגיעים??
בקשה להקמת הרשאה ח שה לחיוב חשבון  << העברה ותשלומים << תפריט עו"שתחת  

בחירת קו  מוס  
(  (לפי הרשימה שמופיעה בתחילת הי יעוןמוסיפים קוד מוסד

הזנת נתונים 
מ ינים את הנתונים הרלוונטים על מנת ליצור את ההרשאה 

לוחצים על המשך << 

אישור פרטי הפעולה 
מאשרים את ביצוע ההרשאה 

לוחצים על המשך << 

סיום
 ולשלוח כאסמכתא. PDFבסיום התהליך ניתן לשמור את הבקשה בקובץ  

פתיחת הרשאה בבנק דיסקונט << 

https://start.telebank.co.il/apollo/core/templates/lobby/masterPage.html#/LOGIN_PAGE


 

 

איך מגיעים? ?
 <<העברות ותשלומים בעובר ושב בוחרים בעמוד הראשי בא ור האישי בלשונית ה

פתיחת הרשאה ח שה לחיוב חשבון  << ניהול הרשאות והוראות קבע

מזינים נתונים ליצ ירת ההרשאה
(  (לפי הרשימה שמופיעה בתחילת הי יעוןמוסיפים קוד מוסד

מסמנים הרשאה ללא מגבלות סכום ותוקף 
לוחצים על המשך << 

אישור 
מאשרים את פרטי פתיחת ההרשאה 

סיום
 כדי לשלוח כאסמכתא PDF ניתן לשמור כקובץבסיום 

פתיחת הרשאה בבנק מזרחי טפחות << 

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/



