


Tjeks 

Waarom moet ons oor tjeks leer? 

Dit word steeds as wettige betaalmiddel aanvaar in Suid-Afrika. 

Vanaf Mei 2020, is die maksimum tjeklimiet in Suid-Afrika R50 000. 

Redes: 

Slegs 10% van alle tjeks wat uitgereik word se waarde is meer as R50 000. 

Hoe hoër die waarde van die tjek, hoe groter die kans vir bedrog.  

Voordele van betalings met tjeks maak, sluit die volgende in: 

1)  Baie goed vir rekordhouding. Daar is drie brondokumente as bewys van ’n 
betaling. Dit is die tjekteenblad, die oorspronklike tjek, wat deur die bank terug 
gestuur word sodra dit eerbiedig is en die besonderhede op jou bankstaat. 

2)  Geen risiko van kloning soos met ’n bankkaart nie. 

3) Dit is moeilik om die betaler se handtekening na te maak. Die bank hou ’n 
voorbeeld-handtekening en meet elke tjek daar teen. 

4) Anders as direkte oordrag kan ’n tjek deur die ontvanger kanselleer word 
indien hulle bedrog vermoed. 

5) ’n Gekruisde tjek maak ’n tjek nog veiliger. 

6) Geld is nie so geredelik beskikbaar om te spandeer nie.  

7) Moet ’n ID wys wanneer ’n tjek gewissel word.  

Nadele: 

1) As ’n tjek nie binne 6 maande van uitreiking gewissel word nie, word dit as 
verouderd beskou en word dit nie deur die bank eerbiedig nie. 

2) Tjekdeposito’s neem tot 10 werksdae om te verreken. 

3) Sommige maatskappye aanvaar nie tjeks nie. 

4) Dit is nie ’n opsie om klein bedrae te betaal nie.  

5) Dit is ’n beslommernis om ’n tjekteenblad en ’n tjek uit te reik. 

6) Mag geen waarde hê indien daar nie fondse in die bank beskikbaar is om die 
tjek te eerbiedig nie. 

7) Beperk tot bank-ure alhoewel seker OTM-masjiene tjekdeposito’s aanvaar. 

 



2. DIE TJEK

Die besigheid het geld in hul bank / lopende rekening. ’n Tjek word deur die eienaar 
aan die bank uitgereik waarin die eienaar die bank instruksies gee om die goedere- 
of diensteverskaffer die bedrag wat op die tjek geskryf is te betaal.

BRONDOKUMENTE (Stap 2)

A. Bank
B. Takkode
C. Tjeknommer (dokumentnommer) in T numeriese volgorde – nommerorde.
D. Bankrekeningnommer
E. Rekeninghouer (Trekker = Betaler) en handtekening van bemagtigde.

I. 
J. 
K. 

Naam van Besigheid / persoon wat betaal moet word (Begunstigde = Toonder). 
Wie ook al in besit van die tjek is. ‘Of toonder’ moet deurgehaal word om te voorkom dat 
die verkeerde persoon die tjek bank. ’n Kontant tjek word nie deurgehaal nie. Die bedrag 
betaal in woorde geskryf.
Die bedrag in Rand en Sent.
Die datum waarop betaling gemaak word.
T Tjekteenblad wat die brondokument is (bewys van betaling). Die tjek word 
uitgeskeur op die geperforeerde lyn en uitgereik aan die diensteverskaffer.

L. Openingsbankbalans voordat die tjek uitgereik word.
M. Sluitingsbankbalans nadat die tjek uitgereik is.
N. Nie oordraagbaar – kruising van die tjek. Hierdie is ’n maatreël deur banke om bedrog

te voorkom. Slegs die persoon / besigheid se naam aan wie die tjek uitgemaak is, mag
die tjek in hul rekening bank.

O. Om ’n tjekboek te balanseer, moet alle depositos ook in aanmerking geneem word.
P. Spesifiseer waarvoor die betaling is.

 BETAAL GELD   ONTVANG GELD

Trekker = Betaler  Toonder = Begunstigde

DATUM:

AAN:

VIR:

BALANS:

DEPOSITO:

HIERDIE TJEK:

BALANS:

003

R R

    25/03/05
R. Roper
Skryfbehoeftes
    R4 925.00

575.00

                                                       DATUM:

BETAAL: OF TOONDER

DIE BEDRAG VAN

003 572631052986                       PJ GROOTHANDELAARS
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NIE OORDRAAGBAARN

R4 350.00

Vyfhonderd en vyf–en-sewentig rand 

25/03/20

R. Roper

Tjekteenblad
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575.00
alleenlik
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