Néhány mondat a csekk használatáról
Magyarországi gyakorlattól eltérően Izraelben kiemelt fizetési eszköz a csekk. A csekk
használatához megvan a kellő pénzügyi fegyelem. Pénzügyi visszaélések, fedezetlen
csekkel való fizetés esetén a bíróságok szinte soron kívül ítélnek meg szankciókat.
(legalább is a magyarországi bírósági ügymenethez képest). Mindezek ellenére tudni kell,
hogy a csekk használata “veszélyes üzem”. Az alábbiakban közreadjuk azokat a
legfontosabbnak ítélt tudnivalókat, melyeket célszerű még mielőtt az első csekket kézbe
vennénk – tanulmányozni.

Saját csekktömböt annál a banknál kell igényelni, ahol a számlánkat vezetik.
Célszerű minél hamarabb megtenni, mert egyes esetekben megkerülhetetlen
a használata. Ilyen például a lakásbérlés, ahol a bérleti időszakra (általában
1 év) előre le kell tenni minden hónapra egy csekket.
A csekk megnevezése(i) héberül:
 צ'ק = שיק = המחאהCSEK = SEK = HAMCHAA
Fedezet nélküli csekk:
 צ'ק חוזר = צ'ק ללא כיסויCSEK LELO KISZUJ = CSEK CHOZER
Fedezet nélkülinek azt a csekket nevezzük ami mögött nincs meg a megfelelő pénzösszeg.
Például, ha valamiféle fizetségként kapok egy csekket, de a bank nem váltja be, mert
annak a számláján - aki nekem azt adta - nincs meg a csekken szereplő ellenérték azaz
nincs rá fedezet.
Ilyenkor nemcsak a pénzt nem kapom meg, hanem még a bank is felszámol
illetéket (tőlem is, aki semmiről sem tehetek). Ezt a problémát legjobb úgy
elkerülni, hogy ismeretlenektől a nekünk járó összeget készpénzben kérjük.
Fedezet nélküli csekk esetében lehet pereskedni is vagy a csekket ára alatt eladni egy
behajtásra szakosodott cégnek. (  נכיון שיקיםNIKAJON SEKIM)
Bank által kiadott csekk:
( צ'ק בנקאיCSEK BANKAI )
Nagyobb összegek esetén (például lakásvásárláskor) szokásos bank által kiadott csekkel

fizetni. A kötelezettséget vállaló (pld vevő) fél befizeti az összeget a bank számlájára és
a bank állít ki az összegről egy a csekket. Ez esetben a bank garantálja a fedezetet
Nem-forgatható, nem-átruházható csekk:
"( "למוטב בלבד" = "לא סחירLO SZAHIR = LEMUTAV BILVAD)
A csekk tulajdonképpen a kibocsátó által „gyártott” fizető eszköz, ami
(alapértelmezésben)pénzeszközként forgatható, azaz a csekkel alapesetben
ugyanúgy lehet fizetni mint készpénzzel - kézről kézre vándorolhat, míg valaki be
nem nyújtja a bankba (és készpénzt kér érte, vagy a saját számlájára utalja az
összeget.)
Elméletileg ez egy teljesen legális pénzmozgás, de lehetnek buktatói: pld
Rendeltem valamilyen árut, vagy szolgáltatást. Részletekben terveztem azt
kifizetni, ezért kiállítottam a megfelelő számú csekket, és azt átadtam az eladónak
(szolgáltatónak) fizetségként. Az áru azonban nem érkezett meg, az üzlet bezárt, a
tulaj felszívódott stb. Ez esetben (a jogi úton kívül) csak egy lehetőség van: a jövő
idejű, még be nem váltott csekkeket letiltani a bankban.
De milyen visszaélés „történhet” a szabadon „forgatható csekk” esetében?
Az eladó, nem a bankszámlájára utalja a csekk szerinti összeget, hanem adósságai
fejében tovább adja egy harmadik személynek. Ez esetben a csekkben vállalt
kötelezettségem átruházása miatt ki kell fizetnem az általam kiállított csekken
szereplő összeget, ( nem érvelhetek azzal, hogy nem kaptam meg az árut, hiszen a
velem szemben álló félnek ehhez semmi köze). A végeredmény: se pénz se áru.
Ezt megelőzendő érdemes a csekket nem forgathatóvá (nem átruházhatóvá) tenni a
következő módon:
a/ A csekk tetejére odairjuk, hogy nem forgatható:" "למוטב בלבדvagy ""לא סחיר
b/ A fizetendő összeg előtt található "( "שלמו לפקודתSILMU LIFKUDAT) (kb
fizessenek a ... rendelkezésére) kifejezésből áthúzzuk a “  ”לפקודתszót, (illetve
angolul a “pay to the order of” kifejezésből a “the order of” szavakat).
Ezáltal a csekk nem-átruházható lesz és így vita esetén csak az eladóval állunk szemben

Szokásos még a”( "קרוסKROSSZ) használata is, azaz a csekken, felül, két kis
párhuzamos vonalat húzunk nagyjából keresztbe. Ez azt jelenti, hogy a csekket csak

banki számlára lehet betenni és nem lehet készpénzként felvenni.
A legjobb a bankban eleve olyan csekkeket rendelni amelyek nem forgathatóak és csak
számlán beválthatóak, akkor a megfelelő szöveg és a KROSSZ eleve rá van nyomtatva.

