למשוך כסף מהבנק
שלום ,אדוני ,בוקר טוב .אני תיירת מצרפת ואני רוצה למשוך בבקשה כסףמהחשבון שלי ,עם ויזה.
בוקר טוב ,גברת .ברוכה הבאה לישראל .איזה יום יפה היום ,מתאים מאודלטיולים של תיירים .העונה הזאת מתאימה מאוד לטיולים ,לא חם מדי ,לא קר
מדי.
כמה כסף את רוצה למשוך?
אני רוצה למשוך ַאלְ ַפיִם שקל ,בבקשה.אֲ בַ ֵּקׁש ממך את הַ דַ ְרּכֹון ,גברת.בבקשה ,הינה הדרכון שלי.בסדר ,הינה הכסף ,יום טוב ,גברת.תודה רבה ,יום טוב גם לך ,אדוני.הֹוציא) מ.ש.כ פעל retirer
ל ְִמׁשְֹׁך ( ְל ִ
מֹוׁשכֹות
מֹוׁשכִ ים ְ
הווה:מֹוׁשֵּ ְך מֹוׁשֶׁ כֶׁת ְ
עבר :מָ ׁשַ כְ ִתי
מָ ׁשַ כְ ָת מָ ׁשַ כְ ְת
הוא מָ ׁשַ ְך היא מָ ְׁש ָכה
מָ ׁשַ כְ נּו
ְמׁשַ כְ ֶׁתם ְמׁשַ כְ ֶׁתן
הם/הן מָ ְׁשכּו
עתידֶׁ :א ְמׁשְֹׁך
ִת ְמׁשְֹׁך ִת ְמ ְׁשכִ י
הוא ִי ְמׁשְֹׁך היא ִת ְמׁשְֹׁך
נ ְִמׁשְֹׁך
ִת ְמ ְׁשכּו
הם/הן י ְִמ ְׁשכּו
ְמ ִׁשי ָכה נ ְמ ִׁשיכֹות
עוד פרטים על משיכת כסף מהבנק
יש כמה ְד ָרכִ ים למשוך כסף מהבנק .אפשר למשוך כסף מֵּ הַ דֶׁ ְל ֵּפק של הבנק:
מהדלפק של הַ ְסנִיף של הבנק שלכם או ִמ ֶׁד ְלפֵּק של ְסנִיף אחר של הבנק שלכם.
אפשר למשוך כסף ֵּמהַ בַ נְקֹומָ ט .רצוי למשוך את הכסף מבנקומט של הבנק
שלכם .אפשר למשוך כסף מבנקומט של בנק אחר ,אבל אז ,בְ דֶׁ ֶׁרְך ּכְ לָל ,צריך
לשלם עַ ְמ ָלה.
אפשר למשוך כסף עם צ'ק מהבנק שלכם או מבנק אחר .אם אתם מושכים כסף
מבנק שהוא לא הבנק שלכם ,צריך ,בדרך כלל ,לשלם עמלה ,גם במקרה הזה.

פְ ָרט ז פְ ָר ִטים détail
דֶׁ ְלפֵּק ז דֶׁ לְ פ ִֵּקים guichet
ְסנִיף ז ְסנִיפִ ים Agence
בַ נְקֹומָ ט ז בַ נְ קֹומָ ִטים  :בַ ְנק  +אֹוטֹומָ טְ ,מכֹונָה בַ נְ ָק ִאית בַ ִקיר ׁשֶׁ ִממֶׁ נָה אפשר
למשוך כסףdistributeur automatique
ויזה נ ויזות (לשון פופולרית)ַּ ,כ ְר ִטיס ַא ְׁש ַראיַּ ,כ ְר ִטיסֵּ י ַא ְׁש ַראי
visa, carte bancaire
בְ דֶׁ ֶׁרְך ּכְ לָל en général
עַ ְמלָה נ עֲמָ לֹות commission
צ'ק ז צ'קים או שיק שיקים chèque
עוד משפטים
אני רוצה בבקשה למשוך אלף שקל עם הויזה.
ֹלׁשת אֲ ָלפִ ים שקל עם כרטיס האשראי.
אני רוצה בבקשה למשוך ְׁש ֶׁ
אני רוצה בבקשה ְל ַה ְחלִיף ( ְלהָ ִמיר) מאה יורו לשקלים.
אני רוצה בבקשה להחליף מאתיים יורו לִ ְׁש ָקלִים .שלוש מאות יורו .ארבע מאות
יורו .חמש מאות יורו .שש מאות יורוְׁ .שבַ ע מאות יורוְׁ .שמֹונֶׁה מאות יורוְ .תׁשַ ע
מאות יורו.
אני רוצה בבקשה לפתוח חשבון ,לסגור חשבון.
בשביל לפתוח חשבון ,אתה צריך להביא לי תעודת זהות ודף חשבון חשמל.
בשביל לסגור חשבון ,אתה צריך להביא לי את פנקס הצ'קים שלך ואת כרטיס
האשראי.
חשבון ז חשבונות compte
חשבון בנק ,חשבון חשמל ,חשבון מים
דף חשבון relevé de compte
תעודה נ תעודות attestation
תעודת זהות נ תעודות זהות carte d’identité
פִ נ ְָקס ז פִ ְנ ָק ִסים carnet
פִ ְנ ַקס צ'קים ז פִ ְנ ְק ֵּסי צ'קים
carnet de chèque

