פיקדון רנטה חודשית שקלית  10שנים
להלן תנאי הניהול של פיקדון מסוג " פיקדון רנטה חודשית שקלית  10שנים " ,המהווים
חלק בלתי נפרד מההוראה כהגדרתה להלן .תנאי הניהול שלהלן ,ההוראה ותנאי הניהול
הכלליים שנחתמו ו/או ייחתמו בקשר עם חשבון העו"ש כהגדרתו להלן ,יהוו את תנאי הניהול
של הפיקדון.
ידוע ,כי הפיקדון יתנהל בתנאים הבאים:
 .1הגדרות –
לצורך כתב זה יפורשו המונחים הבאים כהגדרתם להלן:
"ההוראה" – הוראת הביצוע של פתיחת הפיקדון
"הפיקדון" – פיקדון מסוג "פיקדון רנטה חודשית שקלית  10שנים"
"חשבון העו"ש" – חשבון העו"ש שמספרו מצוין בהוראה
"חודש" – חודש גרגוריאני
"יום חופף" – יום ,שמספרו בחודש כמספר היום בחודש ,בו חל מועד תחילת הפיקדון,
ובמקרה ,שחודש מסוים חסר את היום החופף (להלן החודש החסר) – היום האחרון בחודש
החסר יהיה היום החופף.
"קרן הפיקדון" – סכום ההפקדה הנקוב בהוראה.
 .2תקופת הפיקדון –
הפיקדון הינו לתקופה של  10שנים ,שתחילתה במועד תחילת הפיקדון וסיומה בתום תקופת
הפיקדון ,כמפורט בהוראה [יש לוודא שאכן מפורט בהוראה "מועד תחילת הפיקדון" וכן "תום
תקופת הפיקדון"] .בתום תקופת הפיקדון יהיה המפקיד זכאי לקבל את קרן הפיקדון ואת
הריבית עבור החודש האחרון של תקופת הפיקדון.
 .3הריבית –
 .3.1סכום ההפקדה יישא ריבית שנתית בשיעור קבוע ,כמצוין בהוראה ,וזאת עבור
התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד יום אחד לפני תום תקופת הפיקדון .אם
נקבע בהוראה ,כי שיעור הריבית כולל הטבה ,ההטבה תהיה תקפה לכל תקופת
הפיקדון.
 .3.2הריבית תשולם לזכות חשבון העו"ש מידי חודש ביום החופף ,החל מהיום החופף
בחודש העוקב לחודש בו חל מועד תחילת הפיקדון (להלן – "היום החופף הראשון")
וכלה בתום תקופת הפיקדון (כל סכום ריבית שיועבר כל חודש לחשבון העו"ש,
ייקרא להלן – "ההכנסה החודשית" .כל מועד בו תועבר ההכנסה החודשית לחשבון
העו"ש ייקרא להלן – "מועד תשלום").

 .3.3ההכנסה החודשית הראשונה תשולם עבור התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד
יום אחד לפני היום החופף הראשון .כל הכנסה חודשית לאחר מכן ,תשולם עבור
התקופה שממועד תשלום ההכנסה החוד

שית שקדמה לה ועד יום אחד לפני

מועד התשלום של אותה הכנסה חודשית .אם מועד תשלום הכנסה חודשית כלשהי
אינו יום עסקים ,יחול האמור בסעיף  5להלן.
 .3.4כל הכנסה חודשית תחושב לפי מספר הימים בפועל שהיו בתקופה בגינה היא
משולמת.
 .3.5הריבית לא תחושב לפי ריבית דריבית שנתית.
 .4משיכת הפיקדון –
המפקידים אינם זכאים למשוך את כספי הפיקדון ,כולם או מקצתם ,ו/או את הריבית בגינם
לפני תום תקופת הפיקדון ,אלא בהסכמת הבנק ובתנאים שקבע הבנק ,ובכפוף לכל דין
ולהוראות בנק ישראל.
אם הבנק יסכים למשיכת הפיקדון לפני תום תקופת הפיקדון ,יחשב הדבר כשבירת הפיקדון,
ויהיה כרוך בתשלום של הוצאות ,עמלות ונזקים לבנק ,ובמקרה כזה ייתכן שהסכום בו יזוכו
המפקידים בגין הפיקדון ,יהיה אף נמוך מסכום ההפקדה.
 .5יום עסקים –
במקרה שמועד תשלום ההכנסה החודשית או תום תקופת הפיקדון (כל מועד כאמור ייקרא
בפסקה זו להלן" :המועד המקורי") יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד קבלת הכספים
ליום העסקים הראשון שלאחריו ,אלא אם המועד המקורי חל ביום האחרון לחודש כלשהו ואז
יוקדם מועד קבלת הכספים ליום העסקים האחרון שלפניו.
 .6מיסים –
מהסכומים המגיעים למפקיד בגין הפיקדון ינכה הבנק מס במקור ,כנדרש על פי הוראות
הדין.

