תנאי ניהול
צ .מדד  7ש' – קרן לא מובטחת
בקשת הפקדה
סניף________________________ :

מס' סניף____________ :

תאריך:

_______________
שם המפקיד:
________________________________________________________________
מען:
___________________________________________________________________
___
מספר הלקוח_________________ :

סוג פיקדון  167/7מספר סידורי___________ :

אנו הח"מ (להלן "המפקידים" או "המפקיד") מבקשים מבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן "הבנק")
לפתוח לנו פיקדון מסוג חסכון צמוד מדד (להלן "הפיקדון") ולהפקיד בו את סכום ההפקדה ,הכל
כמפורט בבקשת הפקדה זו .על הפיקדון יחולו התנאים הכלליים לפתיחה ולניהול של "חסכון" או לפי
המקרה ,התנאים הכללים לניהול חשבון (להלן – "תנאי הניהול") וכן התנאים המפורטים בבקשת
הפקדה זו ,וחתימתנו להלן מהווה אישור להסכמתנו לכל תנאי הפיקדון .למען הסר ספק מובהר ,כי
התנאים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הניהול.
סכום ההפקדה₪ ____________________________ :
חשבון עו"ש לחיוב בסכום ההפקדה_______________________:
על שם:
______________________ _____________________________________________
מועד תחילת הפיקדון______________________ :
תום תקופת הפיקדון_______________________ :
נתוני ריבית:
מועד תשלום ריבית
תום תקופת הפיקדון

ריבית שנתית

ריבית שנתית מתואמת

%

%
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הגדרות
"קרן הפיקדון" – סכום ההפקדה
"חודש" – חודש גרגוריאני
"המדד" – מדד המחירים לצרכן ,כהגדרתו בתנאי הניהול.
"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני היום בו חל מועד תחילת הפיקדון.
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני היום בו חל תום תקופת הפיקדון.
"בקשה למשיכה בשבירה" -בקשה של המפקיד לבנק למשוך את הפיקדון במשיכה מוקדמת
(משיכה בשבירה).
"חשבון העו"ש" – חשבון העו"ש ,המתנהל במסגרת מספר הלקוח הרשום לעיל.
תקופת הפיקדון
.1
הפיקדון הינו לתקופה של שבע שנים ,שתחילתה במועד תחילת הפיקדון וסיומה בתום תקופת
הפיקדון ,כמפורט לעיל במבוא לכתב זה .בתום תקופת הפיקדון יועברו קרן הפיקדון והריבית בגינה,
בתוספת הפרשי הצמדה עליהם ,כמפורט בתנאי כתב זה לזכות חשבון העו"ש ,בכפוף להוראות הדין.
.2

ריבית בתום תקופת הפיקדון
קרן הפיקדון תישא ריבית שנתית בשיעור המצוין לעיל תחת הכותרת "נתוני ריבית"
2.1
במבוא לכתב זה לצד "תום תקופת הפיקדון".
הריבית תחושב בגין התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד יום אחד לפני תום תקופת
2.2
הפיקדון.
הריבית תחושב לפי ריבית דריבית שנתית.
2.3

הצמדה למדד בתום תקופת הפיקדון
.3
סכומי קרן הפיקדון והריבית בגינה שישולמו למפקיד בתום תקופת הפיקדון יהיו צמודים למדד,
כמפורט בסעיף זה להלן:
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

.4

אם המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יגדלו קרן הפיקדון והריבית בשיעור עליית
המדד החדש לעומת המדד היסודי.
אם המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי ,יקטנו סכום קרן הפיקדון והריבית בשיעור
זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת המדד היסודי.
להסרת ספק מובהר ,כי אם המדד החדש זהה למדד היסודי ,לא יתווספו ולא יופחתו
מקרן הפיקדון ומהריבית הפרשי הצמדה כלשהם.
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי שינוי במועד פרסום המדד לאחר תחילת תקופת הפיקדון
לא יגרום לשינוי במספר המדדים לצורך חישוב הפרשי ההצמדה בפיקדון ,אילולא השינוי
האמור.
מספר המדדים לצורך חישוב הפרשי ההצמדה ,כאמור ,יהיה שווה למספר החודשים
שממועד תחילת תקופת הפיקדון ועד מועד תום תקופת הפיקדון.

משיכה מוקדמת (שבירה):
2

המפקיד אינו זכאי למשוך את כספי הפיקדון ,כולם או מקצתם ,או את הריבית ו/או את הפרשי
ההצמדה בגינם ,לפני תום תקופת הפיקדון ,אלא בהסכמת הבנק ובתנאים שיקבע הבנק ובכפוף לכל
דין ולהוראות בנק ישראל.
אם ,למרות האמור לעיל ,יפנה המפקיד לבנק בכתב בבקשה למשיכה מוקדמת ,והבנק יסכים
לבקשה (כפוף לתנאים שהבנק יקבע ומשיכה מלאה בלבד) ,ייחשב הדבר כשבירת הפיקדון ויהיה
כרוך בתשלום של הוצאות ,עמלות ונזקים לבנק ,ובמקרה כזה ייתכן שהסכום בו יזוכה המפקיד בגין
הפקידון ,יהיה אף נמוך מסכום ההפקדה.
יום עסקים
.5
במקרה שתום תקופת הפיקדון או מועד המשיכה (כל מועד כאמור ייקרא בפסקה זו להלן "המועד
המקורי") יחול ביום ,שאינו יום עסקים ,יידחה מועד קבלת הכספים ליום העסקים הראשון שלאחריו,
ואולם מובהר בזה כי במקרה זה לא יידחה המועד האחרון לקבלת הודעת המשיכה.
אולם במקרים הבאים ,בהם המועד המקורי יחול ביום שאינו יום עסקים ,יוקדם מועד קבלת הכספים
ליום העסקים האחרון שלפניו:
5.1
5.2

כאשר במועד המקורי היה אמור להתפרסם מדד ,ופרסום אותו מדד הוקדם ליום העסקים
האחרון שלפניו;
כאשר המועד המקורי חל ביום האחרון לחודש כלשהו.

מסים
.6
מהסכומים המגיעים למפקיד בגין הפיקדון ינכה הבנק מס במקור ,כנדרש על פי הוראות הדין.

חתימת המפקיד___________________________ :
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