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הדרכה למידע וביצוע פעולות
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לקוח יקר,
אנו בלאומי רואים חשיבות רבה במתן שירות מקצועי וכלים מתקדמים ביותר שישמשו אותך בביצוע עסקאות ברחבי העולם. 

כמענה לדרישות המקצועיות ותוך למידת הצרכים הייחודיים שלך פיתחנו מערך של שירותים מקוונים בתחום הסחר הבינלאומי.

לאומי דיגיטל מאפשר ביצוע מגוון פעולות בסחר בינלאומי:
  חתימה על הוראות סחר בינלאומי - באפליקציית לאומי בסלולר. 

  צפייה בתמורות שהתקבלו בסחר בינלאומי – באפליקציית לאומי בסלולר. 
  העברת הוראות תשלום לספקים/מוטבים בשיטות תשלום שונות )יבוא ישיר/שרותים, העברות מט”ח, דוקומנטים לגביה ועוד(. 

  ניהול מוטבים בסחר בינלאומי - הוספה וניהול מוטבים באופן עצמאי באתר.  
  הוספת מוטב סחר בינלאומי מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום.

  העברת בקשות לפתיחת אשראים דוקומנטרים - יבוא. 
  טעינת קבצי הוראות מרובות )יבוא ישיר/שירותים והעברות מט"ח( ישירות ממערכת הנה"ח של החברה. 

  דוחות בהתאמה אישית – הזמנת דוחות סחר בינלאומי בקליק. 
  ניהול הוראות ביצוע - מידע ובקרה אחר סטטוס ההוראות

  ערבויות במט”ח - העברת בקשות להוצאת ערבות במט”ח ומידע על ערבויות קיימות. 
  שליפת מידע על תשלומים שונים על פי חתך תאריכים או ספקים. 

  הפקת טיוטות דוקומנטים ושילוב תיקונים בנוסח המקורי של האשראי הדוקומנטרי )יצוא( - למנויי גישה ישירה. 
  צפייה ברשימת עסקות דוקומנטריות יבוא/יצוא. 

  מידע ובקרה אחר סטטוס ההוראות. 

סחר בינלאומי
בדיגיטל 

נציגי מוקד התמיכה הטכנית בסחר בינלאומי לשירותך בטלפון 6799* או 03-9544799
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כניסה לחשבונך באתר לאומי עסקים:

לכניסה לחשבונך באתר, יש להזדהות בשם וסיסמא:
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כניסה לחשבונך באתר לאומי עסקים )המשך(:

המשולש הכחול בחלקו הימני העליון של המסך הוא התפריט ממנו תוכל להגיע לנושאים השונים באתר.

לפניך דף הבית של אתר לאומי עסקים המאובטח, במסך זה תוכל להגיע במהירות ובקלות ל:
1. פעולות נפוצות אותם אתה נוהג לבצע באמצעות לחיצה על אחד משלושת כפתורי הפעולה בצידו השמאלי העליון של המסך

2. חתימה על הוראות סחר בינלאומי–הממוקם בתפריט החתימות בצידו השמאלי של המסך תחת נושא סחר בינלאומי

1

2
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כניסה לסחר בינלאומי

לכניסה לנושא סחר בינלאומי:
4. לפניך תפריט סחר בינלאומי.  3. לפניך מסך פירוט פעילות כספית,  1. יש לפתוח את התפריט באמצעות לחיצה 

   על המשולש הכחול בפינה הימנית העליונה    המאפשר לך הצגת חיובים וזיכויים במטבעות    לביצוע הוראת תשלום
   של המסך    שונים לפי תקופות שונות. לפתיחת תפריט    יש ללחוץ על נושא הוראות ביצוע:

2. גלול את התפריט מטה ובחר בנושא    פעולות ושאילתות בסחר בינלאומי,
   סחר בינלאומי   יש ללחוץ שוב על התפריט

   )המשולש הכחול בפינה הימנית העליונה(:

3

4

2
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סחר בינלאומי 
בדיגיטל 

תשלומים בגין יבוא 
ישיר )יבוא טובין(
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1. הוראת תשלום ליבוא ישיר

יבוא ישיר
תשלומים בגין יבוא טובין מוחשי לישראל, לרבות 
ספרים, כתבי עת ויבוא טובין מוחשי שאינו מגיע 

לישראל  )טרנזיט(. 

הוראת תשלום ליבוא ישיר מזומן
/דחוי/מקדמה

1. פתח את תפריט סחר בינלאומי באמצעות 
   לחיצה על המשולש הכחול בפינה הימנית העליונה.

2. בחר בנושא הוראות ביצוע לחץ עליו לפתיחת 
   תפריט נוסף בו תבחר בנושא

   מתן הוראות ביצוע - תשלומים

2
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1. הוראת תשלום ליבוא ישיר - המשך

1. לפניך מסך "מתן הוראות ביצוע תשלומים".
2. בשדה "פעולה לביצוע" סמן את האפשרות 

1 "פתיחת הוראת ביצוע חדשה."
3. בשדה "סוג הוראה" יש לבחור "הוראת 

2 תשלום ליבוא ישיר )טובין/טרנזיט(".

3 4. בשדה "פרטי הוראה" בחר את אחת 
4 האפשרויות: "הוראה חדשה/העתקה 

מהוראה קיימת". 
5שים לב כי במקרה בו בחרת את 

האפשרות "העתקה מהוראה קיימת" יש 
למלא את מספר ההוראה או לבחור מתוך 

רשימת הוראות. 
5. לחץ על כפתור "המשך<" על מנת לעבור 

להזנת פרטי התשלום.

לתשומת ליבך: תהליך הזנת נתוני ההוראה מכיל ארבע לשוניות נושאים שונות: 
מתוכן לשונית "הנחיות מיוחדות" אינה חובה למילוי והיא משמשת רק במקרים בהם לא נמצא שדה מתאים למילוי בלשוניות הנושאים 

האחרות בתהליך ההזנה.
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2. הזנת פרטי התשלום

1. בשדה "סוג התשלום" בחר בסוג התשלום הרצוי: “מזומן”, “דחוי” או “מקדמה” )בתשלום דחוי יש לציין את מועד התשלום(.
2. הקלד את הסכום לתשלום ובחר את סוג המטבע )*שדות חובה(.

3. בחר את סוג הטובין בגינו מבוצע התשלום )שדה חובה בסכומים מעל 1 מ’ ₪(.
4. באפשרותך למלא את מספר האסמכתא כפי המופיע בספרי החברה.

5. באפשרותך למלא את מספר החשבונית ותאריך החשבונית.
6. כאשר התשלום הינו בגין מספר חשבוניות יש לסמן את שדה "מספר חשבוניות" וללחוץ על הקישור                  בתחתית המסך. 

בטבלה שנפתחה יש לציין את מספר החשבונית וסכום החשבונית בעמודה המתאימה.

6

1
2

3

4

5
6

לתשומת ליבך: בשלב ביצוע הוראת תשלום ניתן לשמור בכל רגע נתון 
את הפרטים שהוקלדו באמצעות לחיצה על כפתור "שמירה כטיוטא".

לתשומת ליבך: 
ניתן להכניס חשבונית זיכוי. יש למלא סכום במינוס.
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1. בחר ב”אופן העברת התשלום” באמצעות SWIFT או המחאה 
בנקאית.

2. בשדה "איתור מוטב" ניתן לאתר מוטב קיים ע"פ אחת 
מהאפשרויות הבאות: "מתוך רשימת מוטבים/לפי קוד/

מעסקה קיימת". במידה ובחרת לאתר מוטב ע"פ רשימת 
מוטבים , עליך להקיש את האותיות הראשונות של שם 

המוטב וללחוץ על "הצג". לקבלת רשימת המוטבים ממנה 
תוכל לבחור את המוטב , יש ללחוץ על "בחר מוטב מן 

הרשימה" בשדה שם המוטב.
3. במידה וברצונך להוסיף מוטב חדש, יש ללחוץ על הקישור 

"להגדרת מוטב חדש". בחלונית שנפתחה יש למלא את פרטי 
המוטב: שם מלא, כתובת מדוייקת ופרטי בנק המוטב )חובה 
למלא(. את פרטי הבנק תוכל להגדיר באמצעות לחיצה על 

הקישור "להגדרת בנק חדש" )ראה הסבר בהמשך(.
4. לחיצה על הקישור "לצפיה ביתרות חשבונותיך" בתחתית 

המסך תציג את היתרות במטבעות השונים הקשורות 
לחשבון הלקוח שנבחר.

3. הזנת פרטי המוטב

החל משלב זה של הזנת פרטי המוטב, מסכי הפעולות זהים הן בהוראת תשלום בגין יבוא טובין, יבוא שירותים והן בהעברות מט”ח. 

1

2

3

4
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3. הזנת פרטי המוטב - המשך

1. לאחר בחירת המוטב, יופיעו פרטי בנק המוטב של החשבון בו 
בוצעה הפעילות האחרונה למוטב זה.

2. במידה וברצונך לבחור פרטי חשבון בנק שונים מהמוצג, יש 
ללחוץ על הקישור "חזור לרשימת חשבונות המוטב" ואז תוצג לך 

רשימת כל החשבונות שקשורים למוטב הספציפי.
3. בלחיצה על הקישור "להגדרת בנק חדש" תפתח חלונית "איתור 

בנקים". 

1
3

2
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4. הגדרת חשבון בנק חדש למוטב

באיתור בנק ע"פ שם בנק: ניתן לאתר/להוסיף בנק באחת מארבע הדרכים הבאות:
1. יש למלא את שם הבנק בשדה "חיפוש על פי". SWIFT .1

IBAN Account number .2.2. שדה "מדינת הבנק" הינו שדה חובה
 ROUTING .3 3. למיקוד החיפוש ניתן למלא את העיר בה מצוי הבנק )שדה

בחירה(.4. שם בנק

1

3 2
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4. הגדרת חשבון בנק חדש למוטב - המשך

בחירת הבנק מתוך רשימת תוצאות שהתקבלה
1. סניפים ראשיים מסומנים בתכלת.

2. בקבלה של מעל 50 רשומות מופיע סרגל גלילה בחלק השמאלי 
של הרשימה ולינק בתחתית הרשימה: "הצג סניפים נוספים"

לחיצה על הלינק תציג רשומות בנקים נוספות.

השלמת תהליך הגדרת הבנק
1. יש למלא את מס' החשבון ברצף ללא רווחים.

2. במידה ומדובר במוטב המנהל את חשבונו באחת מהמדינות 
  תקין - סימון IBAN האירופאיות, מס' החשבון צריך להיות במבנה

ליד שדה "חשבון IBAN" תבצע בדיקה לגבי תקינות המבנה.

2 1

לתשומת ליבך:
במידה והגדרת בנק חדש, זאת במסגרת הוספת מוטב חדש, 

תוכל לשמור את המוטב החדש ופרטי הבנק שלו ברשימת 
המוטבים שלך באמצעות סימון  בשדה:
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5. הזנת פרטי החיוב

1. בחר חשבון לחיוב.
המערכת מציגה כברירת מחדל את מספר חשבון המט”ח וסוג 

המטבע השווה לסוג מטבע התשלום )ניתן לשינוי( או את מספר 
החשבון השקלי כפי שמוגדר במערכות הבנק.

2. בחר אחת משלוש האפשרויות לחיוב עמלות והוצאות לאומי 
1

והבנקים בחו”ל, בנק המוטב, ובנק הקורספונדנט:
SHA - עמלות והוצאות לאומי ע”ח הלקוח ועמלות והוצאות כל 

2 הבנקים בחו”ל ע”ח המוטב.
3 OUR - עמלות והוצאות כל הבנקים ע”ח הלקוח.

BEN - עמלות והוצאות כל הבנקים ע”ח המוטב.
.SHA כברירת המחדל שיטת החיוב תהיה

3. בחר מספר חשבון לחיוב העמלות וההוצאות.
המערכת מציגה כברירת מחדל את מספר החשבון השקלי וסוג 

המטבע השקלי )ניתן לשינוי(.
4. כאשר ברצונך להוסיף הנחיות מיוחדות לפקיד הבנק המתייחסות 

להוראת התשלום ואשר לא ניתנה להן התייחסות בשלבים הקודמים 
4

של הזנת ההוראה, בחר בלשונית "הנחיות מיוחדות" והקלד בשדה 
את המלל.
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6. אישור פרטי ההוראה

1. לצורך אישור סופי של פרטי הזנת ההוראה, מוצגים במסך כל פרטי 
ההוראה לאישור, לפני חתימה. 

קרא בעיון את כל פרטי ההוראה וודא נכונות הפרטים טרם
העברת ההוראה לחתימה.  

2. תוכל לתקן/לעדכן במידת הצורך את פרטי ההוראה מתוך מסך 
זה. לצורך כך תוכל ללחוץ על הקישור בכל אחד משלבי ההוראה 

)פרטי תשלום, פרטי מוטב, פרטי החיוב והנחיות מיוחדות(.
3. לאחר שבדקת ומצאת כי כל פרטי ההוראה שהוזנו נכונים, לחץ על 

"אישור" כדי שההוראה תעבור לסטטוס: "ממתין לחתימה".

7. חתימה על הוראה

אם הינך מוגדר כבעל הרשאה להזנה וחתימה, תוכל לבצע את 
החתימה מתוך מסך זה.

לחץ על הקישור “לחתום על ההוראה” ותועבר למסכי החתימה.

1

2

3
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7. חתימה על הוראה - המשך

1. אם בחרת לחתום על הוראה אחת מתוך הרשימה, הקלק 
על המשבצת לצד ההוראה ולחץ על הקישור "חתימה" 

בצדה השמאלי של שורת ההוראה.
2. במידה ובחרת לחתום על מספר הוראות במרוכז, סמן את 

ההוראות המיועדות לחתימה במשבצות לצד כל הוראה 
1

ולחץ על כפתור "חתימה מרוכזת" בתחתית המסך.
3. לחיצה על הקישור "למסך ריכוז הוראות" תעביר אותך 

למסך הקודם בו מרוכזות כל הוראות הביצוע ע"פ ססטוס 
ההוראה.

2

לתשומת ליבך: 3
ניתן לחתום במרוכז 

על עד 25 הוראות 
על ידי סימונן.

2
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7. שלב סיום החתימה

באמצעות האינטרנט )גלישה ישירה*( או הסלולרי:
1. קרא את פרטי העסקה וודא נכונות פרטיה.

2. אשר את פרטי העסקה בסימון המשבצת המיועדת לכך. 
3. חתום על ההוראה באמצעות מענה על שאלת הזיהוי שלך ולסיום 

לחץ על כפתור “אישור”.

* ניתן לחתום גם על קבצי הוראות מרובות באמצעות גלישה ישירה.

2

3

ללקוחות גישה ישירה:
1. קרא את פרטי העסקה וודא נכונות פרטיה.

2. אשר את פרטי העסקה בסימון המשבצת המיועדת לכך.
3. חתום על ההוראה באמצעות "קוד משתמש" וסיסמת "חתימה" 

)מורכבת מ-4 ספרות(.
4. לסיום לחץ על "אישור".

3 2
4
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8. סטטוס ההוראה בשלבי החתימה

“ההוראה נחתמה על ידך והועברה לחתימה ב’” 
)זאת במידה והוגדרו ע”י החברה 2 חותמים על כל הוראה(.

כאשר ההוראה/הוראות נחתמו עפ”י זכויות החתימה שהוגדרו, 
ההוראה/הוראות יועברו לטיפול הבנק והסטטוס שיופיע:

“ההוראה נחתמה על ידך והועברה לטיפול הבנק”.



19

סחר בינלאומי 
בדיגיטל 

צפייה בסוויפט
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1. הדואר שלי בסחר בינלאומי

1. נכנסים לחשבונכם באתר לאומי עסקים המאובטח 
3באמצעות הזדהות עם שם וסיסמא. 2

2. נכנסים לתפריט הראשי בלחיצה על המשולש הכחול 
שבצד ימין ובוחרים בסחר בינלאומי. 

3. לכניסה לתפריט סחר בינלאומי לוחצים שוב על המשולש 
הכחול בפינה הימנית העליונה במסך ולוחצים על כללי 

בסחר בינלאומי שמופיע בתפריט שבצד ימין, לאחר מכן 
בוחרים הדואר שלי בסחר בינלאומי.
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2. צפייה בסוויפט

5. לאחר פתיחת הקובץ יכולים לשמור אותו או להדפיסו. 4. לאחר קבלת כל דברי הדואר הממתינים לך , בוחרים הודעה מסוג 
תשלום בסוויפט

4

5
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סחר בינלאומי 
בדיגיטל 

תשלומים בגין 
יבוא שרותים
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1. פתח את תפריט סחר בינלאומי באמצעות 
   לחיצה על המשולש הכחול בפינה הימנית העליונה.

2. בחר בנושא הוראות ביצוע לחץ עליו לפתיחת תפריט נוסף 
   בו תבחר בנושא מתן הוראות ביצוע-תשלומים.

3. בחר ב-“פתיחת הוראת ביצוע חדשה”.
4. ב“סוג ההוראה” יש לבחור ב"הוראת תשלום ליבוא 

שירותים”.
5. בחר “הוראה חדשה” או “העתקה מהוראה קיימת” )בעת 

בחירת “העתקת הוראה” יש למלא את מספר ההוראה או 
בחירה מתוך רשימת ההוראות(.

6. לחץ על “המשך” למעבר להזנת פרטי התשלום.

 לידיעתך, בכל שלב בתהליך ניתן לבצע שמירה של הפרטים  

1. פתיחת הוראת תשלום ל"יבוא שרותים"

יבוא שירותים
תשלום בגין שירותים שונים כגון: הובלה, ייעוץ, תיירות, ביטוח, 
שווק וכדומה שניתנו בחו"ל או ע"י תושב זר לתושב ישראלי. 

3

4

   שהוקלדו.
5

6
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2. הזנת פרטי התשלום

1. בלשונית “פרטי תשלום” - בחר בסוג התשלום הרצוי: “מזומן” או 
“דחוי” )בתשלום דחוי יש לציין את מועד התשלום(.

2. הקלד את הסכום לתשלום ובחר את סוג המטבע )*שדות חובה(.
1

3. בחר את מהות השירות )עפ”י טבלה( בגינו מבוצע התשלום )שדה 
חובה(. 

4. לאחר בחירת “מהות השירות” המערכת תציג בפניך באופן אוטומטי 
את הנתונים הרלבנטיים בשדות פרטי מס.

שדה "מהות השירות" יופיע גם בהזנת תשלום בהוראה להעברת מט"ח.

2

3
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2. הזנת פרטי התשלום - המשך

5.  כשמהות השירות חייב בניכוי מס הכנסה, המערכת מציגה את 
שיעור המס = 25% כברירת מחדל.

קיימות מספר אפשרויות: רגיל )חייב בניכוי מס(, 
פטור מלא באישור*, מס מופחת*, פטור תושב ישראל.

6.  קיימות מספר אפשרויות לשיטת חישוב המס: 
מס במקור, מס מגולם, מס שולם.

7.  אם השירות בגינו מתבצע התשלום חייב במע”מ, ניתן לסמן בשדה 
המתאים כי המע”מ שולם. 

8.  ניתן למלא את מספר האסמכתא כפי המופיע בספרי החברה.
9.  ניתן לציין את מספר החשבונית ותאריך החשבונית. 

10. כאשר התשלום הינו בגין מספר חשבוניות ניתן לפרט בשדה 
“מספר חשבוניות”. יש לציין את מספר החשבונית וסכומה בעמודה 
המתאימה. המערכת מבצעת בדיקת סך כל החשבוניות שהוקלדו 

מול סך ההעברה.

*חובה להציג אישור מקורי מרשויות המס בסניף הלקוח.
*בבחירת האפשרות "פטור מלא באישור" או "מס מופחת" חובה להקליד את מספר 

אישור רשויות המס ותאריך האישור.
*בבחירת האפשרות “מס מופחת” יש לציין את שיעור המס המופחת

)שעליו נתקבל אישור הרשויות(.
במידה והשירות בגינו מבוצע התשלום אינו חייב בניכוי מס הכנסה ו/או מע”מ, 

המערכת לא תציג את הנתונים הרלבנטיים בשדות פרטי מס. 
תוצג הערה: “פטור ממס הכנסה ומתשלום מע”מ”. 

5
6

7

8

9

10
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10. כאשר התשלום הינו בגין מספר חשבוניות ניתן 
לבחור באפשרות “מספר חשבוניות”. יש לציין את 

מספר החשבונית וסכומה בעמודה המתאימה. 
המערכת מבצעת בדיקת סך כל החשבוניות 

שהוקלדו מול סך ההעברה.

2. הזנת פרטי התשלום - המשך

החל משלב זה של הזנת פרטי המוטב, מסכי 
הפעולות זהים הן בהוראת תשלום בגין יבוא 

טובין, יבוא שירותים והן בהעברות מט”ח.
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סחר בינלאומי 
בדיגיטל 

העברת מט"ח  
לחו"ל או לבנק מקומי
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תשלום מט"ח לחו"ל או לבנק מקומי בארץ
1. פתח את תפריט סחר בינלאומי באמצעות 

   לחיצה על המשולש הכחול בפינה הימנית העליונה.
2. בחר בנושא הוראות ביצוע לחץ עליו לפתיחת 

   תפריט נוסף בו תבחר בנושא
   מתן הוראות ביצוע - תשלומים.

3. בשדה ״סוג הוראה״ יש לבחור ב״העברת מט"ח״ 
4. לפניך מסך הזנת הוראה להעברת מט"ח. 

ההסבר למילוי השדות זהה למה שהוסבר קודם 
בהזנת הוראה מסוג יבוא שירותים.

2

העברת מט"ח לחו"ל או לבנק מקומי

3

4
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סחר בינלאומי 
בדיגיטל 

ניהול חתימות
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ניהול חתימות

ריכוז הוראות
1. נכנסים לחשבונכם באתר לאומי עסקים המאובטח 

3 באמצעות הזדהות עם שם וסיסמא.
2. נכנסים לתפריט הראשי בלחיצה על המשולש הכחול 

שבצד ימין ובוחרים בסחר בינלאומי.
3. לכניסה לתפריט סחר בינלאומי לוחצים שוב על המשולש 

הכחול בפינה הימנית העליונה במסך ולוחצים על  
ניהול חתימות שמופיע בתפריט שבצד ימין, לאחר מכן 

בוחרים ריכוז הוראות.
4. המסך המתקבל הוא מסך "ריכוז הוראות", המספק מידע 

ברמת החשבון המוצג על סטטוס ההוראות לפי הפירוט הבא:
	 הוראות בהזנה - הוראות שטרם הושלמה פעולת הזנת 

המידע בהן.
	 הוראות הממתינות לחתימה – הוראות שטרם נחתמו 

)ברמת החשבון המוצג(.
	 הוראות שנפתחו היום - כל סוגי ההוראות שנפתחו היום 

)בכל הסטטוסים השונים(.
	 הוראות שנחתמו – הוראות שנחתמו באופן סופי ע"י 

הלקוח והועברו לטיפול הבנק.

4

לתשומת ליבך: 
ניתן להכנס ישירות לכל אחת מהאפשרויות של סטטוס 

ההוראות מתפריט ניהול חתימות גם תחת נושא "סטטוס 
הוראות ביצוע" 
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הוראות ממתינות לחתימתי
1. בחר בתפריט הראשי בנושא סחר בינלאומי. 

2. בתפריט סחר בינלאומי בחר בנושא ניהול חתימות ואז 
לחץ על הוראות ממתינות לחתימתי )תחת הכותרת: 

סטטוס הוראות ביצוע( .
במסך זה מוצגים לך כל הוראות הסחר הבינלאומי 
הממתינות לחתימתך, מכל החשבונות בחברה בהן 

מוגדרות לך הרשאות חתימה בסחר בינלאומי.

3. לביצוע חתימה בודדת - סמן את ההוראה לחתימה 
)באמצעות סימון הקוביה ליד מספר ההוראה( ולחץ 

על הקישור "חתימה".
4. לביצוע חתימה מרוכזת - סמן את ההוראות עליהן 
אתה רוצה לחתום )ניתן לסמן עד 25 הוראות בבת 
אחת( ולחץ על כפתור "חתימה מרוכזת" בתחתית 

המסך. 

3

4

סטטוס הוראות ביצוע
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סחר בינלאומי 
בדיגיטל 

צפייה בתמורות 
שהתקבלו במט"ח
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צפייה בתמורות שהתקבלו במט"ח

1. בחר בתפריט הראשי בנושא סחר בינלאומי.
2. בתפריט סחר בינלאומי בחר בנושא  

עסקאות יצוא/תקבולים ואז לחץ על תמורות שהתקבלו.
3. במסך שהתקבל בחר את טווח הזמנים של התמורות 

בהם אתה מעוניין לצפות.
4. במסך שהתקבל ניתן לצפות בכל סוגי התמורות 

שהתקבלו במט"ח.
5. לחיצה על הקישור של מס' העסקה תפתח את 

התכתובות בגינה.

2

3
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סחר בינלאומי 
בדיגיטל 

דוחות סחר בינלאומי
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באפשרותך להפיק שני סוגי דוחות של עסקאות סחר 
בינלאומי  המוצגים גרפית בחיתוך לפי:

תקבולים ותשלומים - שם מוטב, מטבע ושיטת תשלום 
התפלגות עסקית - שם מוטב, מטבע ואזור גאוגרפי  

ובתדירות הניתנת להתאמה אישית. 
ניתן להזמין את הדוחות באופן חד פעמי או בתדירות 

הניתנת להתאמה אישית באופן שוטף.

הזמנת דוחות חד פעמיים
1. נכנסים לחשבונכם באתר לאומי עסקים המאובטח 

באמצעות הזדהות עם שם וסיסמא.
2. נכנסים לתפריט הראשי בלחיצה על המשולש הכחול 

שבצד ימין ובוחרים בסחר בינלאומי.
3. לכניסה לתפריט סחר בינלאומי לוחצים שוב ע ל
המשולש הכחול בפינה הימנית העליונה במס ך

ולוחצים על דוחות בסחר בינלאומי שמופיע בתפריט 
שבצד ימין, לאחר מכן בוחרים הזמנת דוחות חד פעמיים.

4. בשדה שם הדו"ח עליך לבחור את סוג הדוח  
שברצונך להפיק.

5. כעת עליך לבחור את טווח התאריכים שלפיו יופק הדו"ח.  
6. להפקת הדו"ח לחץ על כפתור "הזמן דו"ח".

דוחות סחר בינלאומי

3

5
4

6
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התקבלה על המסך הודעה "הוראתך נרשמה   .6
בהצלחה" וכעת הזמנתך מופיעה כשורה חדשה בחלק 

התחתון של המסך תחת הכותרת "דוחות שהוזמנו" 
בסטאטוס "בתהליך הזמנה".

7

לצפייה בדו"ח שכבר הופק יש ללחוץ על הקישור   .7
6 בתחתית המסך: "לצפייה בדוחות" או בתפריט סחר 

בינלאומי בנושא דוחות בסחר בינלאומי. במסך צפייה 
7

בדוחות תוכל לבחור לצפות בדו"ח המבוקש בפורמט 
.Excel או בפורמט PDF

דוחות סחר בינלאומי - המשך

לתשומת ליבך: הדו"ח שהזמנת יופק ויוצג לאחר 
זמן קצר וסטאטוס ההזמנה ישתנה ל"בקשה 

בוצעה".
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סחר בינלאומי 
בדיגיטל 

פתיחת אשראי 
דוקומנטרי יבוא 

לפי דגם
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1. נכנסים לחשבונכם באתר לאומי עסקים המאובטח 
באמצעות הזדהות עם שם וסיסמא.

2. נכנסים לתפריט הראשי בלחיצה על המשולש הכחול שבצד 
ימין ובוחרים בסחר בינלאומי.

3. לכניסה לתפריט סחר בינלאומי לוחצים שוב על המשולש 
הכחול בפינה הימנית העליונה במסך ולוחצים על הוראות 

ביצוע. בתפריט שנפתח יש לבחור ב"מתן הוראות ביצוע-
אשראי דוקומנטרי יבוא" .

4. בשדה "סוג הוראה" יש לבחור "בקשה לפתיחת א"ד יבוא".

1. פתיחת אשראי דוקומנטרי יבוא לפי דגם

3

2
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39

3.  ניתן לתת הוראת ביצוע לפתיחת א"ד יבוא על סמך דגם 
קיים לספק שנפתח ע"י מרכז סחב"ל בסניף מרכזי ת"א. 

לשם כך יש לבחור בשדה פרטי הוראה: "העתקה מהוראה 
קיימת" ולהזין את מספר ההוראה. את מספר ההוראה ניתן 

לאתר באמצעות לחיצה על הקישור "לבחירת ההוראה".

4.  בלחיצה על הקישור "לבחירת ההוראה" תפתח חלונית 
"בחירת הוראה להעתקה" המכילה את רשימת ההוראות 

והדגמים הקיימים לחשבון בנושא אשראי דוקומנטרי יבוא. 
יש לאתר דגם קיים למוטב. )הוראה שהינה דגם תופיע 

בעמודת סוג הוראה ללא ציון הסכום ועם חיווי "דגם בקשת 
פתיחת א"ד יבוא"(.

5.  לבחירת הדגם המבוקש יש ללחוץ על הקישור "בחר". 

6.  מס' הדגם שנבחר יופיע בשדה מס' ההוראה. 

לאחר בחירת הדגם ולחיצה על כפתור "המשך", המערכת 
תציג את כל פרטי האשראי הקבועים כפי שנוצרו בדגם.

3

4

1. פתיחת אשראי דוקומנטרי יבוא לפי דגם - המשך

5

6
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2. הזנת נתונים

פרטי האשראי
1. אחוז שינוי אפשרי - שדה זה מגדיר את הסטייה המותרת בסכום האשראי 

הדוקומנטרי.  
2. תאריך תום תוקף - תוקף האשראי הדוקומנטרי - תאריך אחרון למסירת 

מסמכים במסגרת האשראי הדוקומנטרי.
3. סוג תשלום - יש לבחור אחת מבין שלוש האפשרויות:

	 מיידי
	 דחוי - התשלום תמורת הדוקומנטים מתבצע בזמן הפירעון כפי תנאי 

האשראי הדוקומנטרי
	 תשלומים - התשלום במס' מועדים

4. מקום התשלום -
•Advising Bank - הבנק המודיע לספק על פתיחת האשראי הדוקומנטרי. 	

•Issuing Bank - הבנק הפותח את האשראי הדוקומנטרי לפי בקשת  	
הלקוח.

בנק מכסה במסגרת אשראי דוקומנטרי. - Reimbursing bank• 	  

שדות החובה מסומנים בכוכבית

2

5 3
4

5.  שיטת התשלום -
•Payment - תשלום במזומן 	

•Negotiation - סיחור 	
•Deferred Payment - תשלום דחוי. התשלום תמורת הדוקומנטים מתבצע בזמן הפירעון )כפי שמוגדר בשדה "מועד התשלום"(. 	

•Acceptance - תשלום דחוי עם שטר. התשלום תמורת הדוקומנטים מתבצע בזמן הפירעון כפי שיוגדר. על מוטב האשראי להציג גם שטר, בנוסף ליתר  	
הדוקומנטים.

•Mixed Payment - כאשר תנאי התשלום כוללים יותר ממועד תשלום אחד, למשל חלק בתשלום מזומן וחלק בתשלום דחוי. 	

1
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2. הזנת נתונים - המשך

פרטי האשראי
מועד תשלום - בשדה זה ניתן להקיש את יום הפירעון, קיימות שתי אפשרויות:  . 6

יום הפירעון אם הוא נקבע מראש בין הצדדים - יש לבחור תאריך • 
מס' הימים המוסכמים עד לפירעון. בבחירה זו יש להקיש גם את המועד  • 

שממנו סופרים את הימים )בחירה מבין אפשרויות קיימות(.
משלוח לא יבוצע לפני... תאריך ראשון למשלוח. . 7

ולא יאוחר מ... תאריך אחרון למשלוח. תאריך זה יכול להיות זהה או מוקדם  . 8
לתאריך תוקף הא"ד.

משלוחים חלקיים - האם משלוחים חלקיים של הטובין: . 9
)PROHIBITED( אסורים • 
)PERMITTED( מותרים • 
  )REQUIRED( דרושים • 

קיום - קיום מתבצע ע"י בנק מקיים ומשמעותו הוספת התחייבות של בנק  . 10
זה לטובת הספק. בד"כ הבנק המודיע מקבל על עצמו את תפקיד הבנק 

המקיים.
ריבית - כאשר נדרש תשלום של ריבית במסגרת העסקה )למשל אשראי  . 11

ספקים(.

שדות החובה מסומנים בכוכבית

6

8 7

9

11 10
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2. הזנת נתונים - המשך

פרטי המסמכים

שדות החובה מסומנים בכוכבית

פרטי המוטב
שם המוטב, פרטיו ופרטי הבנק שלו הוזנו באופן אוטומטי בעקבות 

בחירה בדגם קיים.
ניתן להחליף את המוטב /הבנק באמצעות איתור מרשימת 

מוטבים/בנקים קיימים במערכת או בהגדרה של מוטב/בנק חדש.
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2. הזנת נתונים - המשך

פרטי הסחורה פרטי התשלום

שדות החובה מסומנים בכוכבית
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2. הזנת נתונים - המשך

הנחיות מיוחדות

בסיום הזנת פרטי הבקשה לפתיחת האשראי הדוקומנטרי, יש ללחוץ 
על כפתור "סיום הזנת הוראה" ו"אישור" על מנת שהוראה זו תעבור 

לחתימת מורשי חתימה מטעם החברה.

שדות החובה מסומנים בכוכבית



biz.leumi.co.il

פנה לבנקאי שלך בסניף והצטרף ל:
גלישה ישירה - מערכת אינטרנטית.

גישה ישירה - אפליקציה המותקנת אצלך במחשב המקושרת למחשבי הבנק.

לשירותך מוקד תמיכה טכנית:
לאומי       6799* או 03-9544799  

בימים א’-ה’: 
07:00 - 20:00

בימי ו’ וערבי חג:
07:00 - 13:00

*הפרטים בחוברת זו מעודכנים לאוקטובר 2017 והבנק רשאי לשנותם בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
*השירותים המתוארים ניתנים למנויים בלבד ובכפוף לתנאי השירות.

*השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

סחר בינלאומי בדיגיטל

Call


