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הריבית ההתחלתית בפיקדון כפי שמפורטת בעמודת "ריבית שנתית התחלתית" מתבססת על שיעור ריבית
הפריים במועד תחילת הפיקדון ,בניכוי המרווח ,המצוין בעמודת "שיעור מרווח" ,לשנה.
שבירה אינה מותרת – ר' סעיף  5להלן.
.1

הגדרות

"הפקדה" – סכום כל הפקדה חודשית שהופקדה בפיקדון
"קרן הפיקדון" – סכום כל ההפקדות
"תקופת הפיקדון" – תקופה שתחילתה במועד תחילת הפיקדון וסיומה בתום תקופת הפיקדון.
"חודש" – חודש גרגוריאני
"מועד חופף" -יום וחודש בשנה כלשהי במהלך תקופת הפיקדון ,שמספרם הינו כמספר היום והחודש בו חל
מועד תחילת הפיקדון.
"המועד החופף הקובע" -המועד החופף החל בתום שנה ממועד תחילת הפיקדון.
"חשבון העו"ש " – חשבון העו"ש המתנהל במסגרת מספר הלקוח הרשום לעיל.
" תקופת שבירה ראשונה" ,תקופת שבירה שנייה" ,תקופת שבירה שלישית"" ,תקופת שבירה רביעית "
"תקופת שבירה חמישית" " ,תקופת שבירה שישית" כל התקופות הללו יחד ולחוד משמען התקופה
שממועד תחילת הפיקדון ,וסיומה יום לפני היום בו חל תום תקופת הפיקדון ,אך למעט הימים של נקודת
היציאה.
"פריים" -שיעור הריבית שיהיה נהוג מפעם לפעם בבנק כריבית הבסיסית לגבי יתרות חובה בחשבונות עו"ש
המתנהלים בבנק.
.2

תקופת הפיקדון וביצוע הפקדות

2.1

הפיקדון הינו לתקופה של  6שנים ,שתחילתה במועד תחילת הפיקדון וסיומה בתום תקופת הפיקדון,
כמפורט במבוא לכתב זה.
בתום תקופת הפיקדון יועברו כספי הפיקדון להם זכאי המפקיד על פי תנאי כתב זה לזכות חשבון
העו"ש ,בכפוף להוראות הדין.
כל הפקדה חודשית בפיקדון תבוצע מדי חודש ,באופן רצוף ,כלהלן:

2.2
2.3

 2.3.1ההפקדה החודשית הראשונה תבוצע במועד תחילת הפיקדון ,ולאחר מכן ,החל מהחודש העוקב
למועד תחילת הפיקדון ,תבוצע ההפקדה החודשית מדי חודש ביום ההפקדה החודשית .ההפקדה
החודשית האחרונה תבוצע בחודש שיחול לפני החודש בו חל תום תקופת הפיקדון.
 2.3.2לתשומת ליבכם – בכל מקרה שבחודש מסוים יום ההפקדה החודשי יחול ביום שאינו יום עסקים,
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יידחה יום ההפקדה החודשי ,באותו החודש ליום העסקים שלאחר מכן ,ובלבד שיום ההפקדה לא
יידחה לחודש העוקב או לאחר יום פרסום המדד ,לפי המקרה.
ואולם אם בחודש מסוים יום ההפקדה החודשי  ,לרבות יום ההפקדה שנדחה כאמור לעיל ,יחול ביום
פרסום המדד או שיהיה היום האחרון של החודש (להלן "היום המיוחד") והיום המיוחד אינו יום
עסקים ,כי אז יום ההפקדה החודשי יוקדם ,באותו החודש ,ליום העסקים האחרון שלפני היום המיוחד.
לעניין סעיף זה "מדד" משמעו לפי מדד המחירים לצרכן.
להסרת ספק  ,מובהר כי כללי סעיף זה יחולו גם אם הפיקדון אינו צמוד למדד.
בקרות אחד המקרים הבאים ,לא יהיה המפקיד רשאי להמשיך להפקיד הפקדות חודשיות נוספות
2.4
בפיקדון:
 2.4.1אם לא הופקדה הפקדה כלשהי בפיקדון במהלך שלושה חודשים ברציפות; במקרה כזה ימשיכו תנאי
הפיקדון לחול על ההפקדות הקיימות בפיקדון .להסרת ספק הוראת סעיף זה תחול גם במקרה של אי
ביצוע  3הפקדות רצופות בנסיבות המתוארות בסעיף  8וכן במקרה של ביטול שלוש הפקדות רצופות
על ידי הבנק במקרים המפורטים בתנאי הניהול.
 2.4.2אם נמשכו כל הכספים מהפיקדון לפני תום תקופת הפיקדון  ,בין בנקודת יציאה ובין שלא בנקודת
יציאה (שבירה).
.3

נקודות יציאה
בפיקדון יש  5נקודות יציאה ,אשר תחולנה במועדים החופפים כל שנה החל במועד החופף הקובע .
 5המועדים החופפים מתום השנה הראשונה ועד תום השנה החמישית ממועד תחילת הפיקדון,
להלן":נקודות היציאה".
כל זאת בכפוף להוראות סעיף 5

.4

הריבית

4.1

הריבית בתום תקופת הפיקדון או בנקודות היציאה הינה ריבית שנתית משתנה  ,בשיעור ריבית
הפריים כפי שתהיה מעת לעת בניכוי מרווח קבוע המפורט במבוא תחת הכותרת "נתוני ריבית"
בשורת "תום תקופת הפיקדון" ,או בשורת "נקודת יציאה" הרלוונטית – בהתאם לעניין.
הריבית תחושב לפי ריבית דריבית שנתית ,על כל הפקדה בנפרד ,בגין התקופה שממועד הפקדתה
ועד יום לפני משיכתה מהפיקדון ,או ,לפי העניין ,עד יום לפני תום תקופת הפיקדון.
קרן הפיקדון ו/או הריבית בגינה אינם נושאים הפרשי הצמדה כלשהם.
להסרת ספק מובהר בזה ,כי אם בפרק זמן כלשהו בתקופת הפיקדון שיעור הפריים יהיה שווה
לשיעור המרווח או נמוך ממנו ,לא תשולם ריבית עבור אותו פרק זמן.
א ם בעבור יום כלשהו לא תיקבע ריבית הפריים ,אזי החל מאותו מועד ועד למועד בו יחזור וייקבע
שי עור הפריים מחדש ,הריבית שתחול בפיקדון תהיה ריבית משתנה אשר שיעורה ייקבע על ידי
הבנק מדי יום ביומו ויחול לגבי אותו יום בלבד ויהיה זהה לשיעור הריבית שיהיה נהוג בבנק
בפיקדונות חדשים מסוג פיקדון בריבית קבועה לשבעה ימים ,בסכום דומה לסכום הפיקדון כפי
שיהיה באותו יום,כמפורט בלוח שיעורי הריבית על פיקדונות וחסכונות בשקלים,המתפרסם בסניפי
הבנק.
כל הוראות סעיף זה כפופות לאמור בסעיף . 5

4.2
4.3

4.4

הוצאת כספים מהפיקדון
.5
המפקיד רשאי למשוך את הכספים המופקדים בפיקדון לפני תום תקופת הפיקדון (להלן – "המשיכה
המוקדמת") ,בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
משיכה מוקדמת בנקודת יציאה:
5.1
בכל משיכה מוקדמת בנקודת יציאה יחולו כל התנאים המפורטים בסעיף  5.1זה :
 5.1.1על המפקיד למסור לבנק את הודעת המשיכה עד יום נקודת היציאה וזאת לכל המאוחר .הודעת
משיכה שלא תתקבל בבנק עד למועד זה  ,תחשב כבקשה לשבירת הפיקדון ויחולו הוראות סעיף 5.2
.
 5.1.2המפקיד יהיה רשאי למשוך בנקודת יציאה את ההפקדות כולן או חלקן  ,ובלבד שיחולו כל התנאים
3

הבאים:
(א) הסכום המינימאלי אותו המפקיד יהיה רשאי למשוך בנקודת יציאה יהיה שווה לסכום המלא של
הפקדה או של מספר הפקדות בשלמותן.
(ב) ההפקדות שתילקחנה בחשבון לצורך ביצוע המשיכה הינן ההפקדות המוקדמות ביותר הקיימות
בפיקדון באותה עת ,לפי סדר הפקדתן.
 5.1.3במועד נקודת היציאה יעמיד הבנק לרשות המפקיד את סכום ההפקדות שברצונו של המפקיד
למשוך ,בצרוף ריבית על כל הפקדה בשיעור המצוין במבוא לכתב זה תחת הכותרת "נתוני ריבית",
לצד שורת נקודת היציאה הרלוונטית בה מתבצעת המשיכה המוקדמת.
משיכה מוקדמת במועד שאינו נקודת יציאה (שבירה)
5.2
המפקיד אינו זכאי למשוך את כספי הפיקדון כולם או מקצתם או את הריבית בגינם לפני תום תקופת
הפיקדון .אם למרות האמור לעיל יסכים הבנק למשיכת הפיקדון ,יהיה המפקיד רשאי למשוך את כל
הכספים המופקדים בפיקדון לפני תום תקופת הפיקדון בצירוף ריבית בשיעור קבוע כמצוין במבוא
לכתב זה תחת הכותרת "נתוני ריבית" לצד שורת "תקופת שבירה" הרלוונטית ,בהתאם לתנאים
המפורטים להלן:
המפקיד ימסור לבנק בקשה בכתב על משיכת הפיקדון לפני תום תקופת הפיקדון (להלן" -בקשת
המשיכה בשבירה") והבנק יעביר לזכות חשבון העו"ש את הכספים המגיעים למפקיד כמפורט בסעיף
זה להלן ,ביום קבלת הודעת המשיכה בשבירה בבנק (להלן "מועד המשיכה") .משיכת הכספים
מהפיקדון תבוצע במשיכה אחת וחד פעמית בלבד ,ומובהר כי לא ניתן למשוך חלק מהכספים
המופקדים בפיקדון.
.6

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

.7

יום עסקים
במקרה שתום תקופת הפיקדון או מועד נקודת היציאה או מועד משיכה שלא בנקודת יציאה יחול ביום
שאינו יום עסקים ,יידחה מועד קבלת הכספים ליום העסקים הראשון שלאחריו.

.8

יתרת החשבון וביטול ההוראה
המפקידים מתחייבים בזה לדאוג ,כי יתרת חשבון העו"ש לחיוב תאפשר את ביצוע ההפקדה.
המפקידים מבקשים מהבנק לבצע את ההפקדה בין אם יתרת חשבון העו"ש לחיוב תהיה קרדיטורית
או דביטורית ,ובין אם כתוצאה מהחיוב הוא יהפוך לדביטורי או יתרת החובה שבו תגדל.
הבנק יהיה רשאי (אך לא חייב) לא לבצע את ההפקדה עקב כל מניעה חוקית או אחרת לביצועה ,אם
במועד מסוים הבנק לא יסכים ליצירתה או להגדלתה של היתרה הדביטורית בחשבון העו"ש לחיוב.
ידוע למפקידים ,כי במקרה שההוראה תגרום לכך שיתרת חשבון העו"ש לחיוב תהפוך לדביטורית ו/או
תגרום להגדלת היתרה הדביטורית בחשבון ,כי אז יתכן שבמועדים מסוימים שיעורי הריבית בה יחויבו
המפקידים בגין היתרה הדביטורית הנ"ל בחשבון העו"ש לחיוב יהיו גבוהים משיעורי הריבית שיקבלו
בפיקדון.
זאת ,מבלי לגרוע מזכות הבנק לבטל הפקדה שביצועה גרם ליתרת חובה בחשבון ,כמפורט בתנאי
הניהול.

.9
9.1

9.2

שינוי בסכום ההפקדה
המפקיד רשאי לתת במהלך חיי הפיקדון הוראה לשינוי בסכום ההפקדה בהתאם למפורט להלן בלבד:
אם סכום ההפקדה קטן מסך  ,₪ 2500המפקיד רשאי לתת הוראה להגדלת סכום ההפקדה עד
לסכום של  .₪ 2500ההוראה תימסר לבנק לא יאוחר מיום עסקים אחד לפחות לפני מועד ההפקדה
החודשית שהחל ממנה יחול השינוי.
להסרת ספק מובהר כי אם סכום ההפקדה גדול מ ,₪ 2500 -המפקיד אינו רשאי לתת הוראת
הגדלה.
המפקיד רשאי בכל עת לתת הוראה להקטין את סכום ההפקדה ,ובלבד שסכום ההפקדה לא יפחת
מסכום ההפקדה המינימאלי ( .)₪ 100ההוראה תימסר לבנק לא יאוחר מיום עסקים אחד
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9.3

.1

לפחות,לפני מועד ההפקדה החודשית שהחל ממנה יחול השינוי.
הגדלת הפקדות לפי מסלולי הפקדה:
המפקיד רשאי לבקש בכתב כי סכום ההפקדה יגדל בהתאם לעלייה במדד המחירים לצרכן כהגדרתו
בתנאי הניהול (להלן ":המדד")
בכל מקרה שהמדד שפורסם לאחרונה לפני יום הפקדה חודשית כלשהי (להלן":המדד האחרון ")
עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההפקדה החודשית שקדמה (להלן":המדד הקודם"),
יוגדל סכום ההפקדה החודשית בשיעור זהה לשיעור עליית המדד האחרון לעומת המדד הקודם .בכל
מקרה שהמדד האחרון שווה למדד הקודם או נמוך ממנו ,לא יחול כל שינוי בסכום ההפקדה
החודשית לעומת סכום ההפקדה החודשית שקדמה לה.
המפקיד רשאי לבטל בכל עת את הוראתו להגדלת סכום ההפקדה החודשית ,כאמור,
9.4
בהודעה בכתב שתינתן לבנק יום עסקים אחד לפחות לפני מועד הפקדה החודשית שהחל ממנה
יחול השינוי.

חתימת המפקיד___________________________ :
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