
Wat je nodig zult hebben:

Breng je paspoort, Teudat Zehut en Teudat

Oleh mee.

Een paar dagen nadat je Aliyah hebt gemaakt, moet je een afspraak
maken met Misrad HaKlita. Tijdens deze afspraak moet je documentatie

van een Israëlische bank overhandigen met je rekeninggegevens,
zodat ze kunnen beginnen met het storten van de maandelijkse

betalingen als onderdeel van je Sal Klita. Daarom is het belangrijk dat
je een bankrekening opent voordat je naar Misrad HaKlita gaat.

EEN BANKREKENING OPENEN

Breng de zgn. “Note of Future Bank

Account” mee die je op de luchthaven hebt

ontvangen.

Identificatiedocumenten

“Note of Future Bank Account”

Je ondertekent formulieren met betrekking tot

belastingaangifte in je land van herkomst en

geldbezit. Alle rekeninghouders moeten hun

buitenlandse belastingidentificatienummers/

sofinummers hebben.

Belastingaangifte

פתיחת חשבון בנק

Kies voor het gemak een bank in de buurt

van waar je woont of werkt. Elke persoon

die op de bankrekening verschijnt (d.w.z. je

echtgenoot), moet aanwezig zijn met

zijn/haar documenten. 

Bezoek aan de lokale vestiging

Het proces stap voor stap:
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Je bent hier



Belangrijke kanttekeningen:

De "Note of Future Bank Account" krijgt een

stempel van de bank. Bewaar dit document

voor je bezoek aan Misrad HaKlita.

“Note of Future Bank
Account”

Tijd
Er zijn veel formulieren om te ondertekenen.
Het wordt ernstig aanbevolen om extra tijd
te nemen en niet later dan een uur voor
sluitingstijd van de bank aan te komen.

Munteenheid
Als je een klein bedrag in contanten stort, is

het aan te raden om in NIS te storten. Het

kan duur zijn om kleine sommen vreemde

valuta te storten en de bank zal je ook

kosten in rekening brengen voor het

omzetten naar NIS.

Heb je hulp nodig? Neem contact op:

www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

Gebruik contant geld of een cheque om

een   storting te doen op je nieuwe account

en deze op die manier te activeren (1

shekel is voldoende). Misrad HaKlita kan

Sal Kita-betalingen niet overboeken naar

een inactief account.

Geld storten

http://www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

