
O que você vai precisar:

Traga seu passaporte, Teudat Zehut e

Teudat Oleh.

Alguns dias depois de fazer Aliyah, você deve agendar uma reunião
com Misrad HaKlita, onde precisará entregar a documentação de um
banco israelense mostrando os detalhes da sua conta, para que eles

possam começar a depositar pagamentos mensais como parte de
seu Sal Klita. Portanto, você deve abrir uma conta bancária antes

de ir ao Misrad HaKlita.

ABRIR UMA CONTA BANCÁRIA 

Traga a “Nota de Conta Bancária Futura”

que você recebeu no aeroporto.

Documentos de Identificação

Nota de Conta Bancária Futura

Você assinará formulários relativos à

declaração de impostos em seu país de

origem e à propriedade do dinheiro. Todos

os titulares de contas devem ter seus

números de CPF (brasileiros) NIF

(portugueses).

Declaração de Impostos

פתיחת חשבון בנק

Por conveniência, escolha um banco perto

de onde você mora ou trabalha. Cada

pessoa que aparecerá na conta bancária

(ou seja, seu cônjuge) deve estar presente

com seus documentos.

Visita a Agência

O processo passo a pass:
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Você está aqui



Anotações importantes:

A “Nota de Conta Bancária Futura” é

carimbada. Guarde este documento para

sua visita ao Misrad HaKlita.

Nota de Conta Bancária Futura

Tempo
A abertura da conta leva tempo. Há dados a
fornecer e muitos formulários a assinar.
Recomendamos que você reserve pelo
menos 2 horas para este procedimento.

Moeda
Se você estiver depositando uma pequena

quantia em dinheiro, é recomendável

depositar e Novo Shekel Israelense. Pode

ser caro depositar pequenas quantias em

moeda estrangeira, e o banco também

cobrará a conversão para NIS.

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

Use dinheiro (preferencialmente) ou

cheque para fazer um depósito em sua

nova conta e assim ativá-la (1 Shekel é

suficiente). O Misrad HaKlita não pode

transferir pagamentos de Sal Kita para uma

conta inativa.

Depositar dinheiro

http://www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

