תנאי ניהול פיקדון במט"ח בריבית קבועה
 .1הגדרות
"הבנק" – בנק לאומי לישראל בע"מ
"הפיקדון" – פיקדון במטבע חוץ בריבית קבועה ,המופקד על פי ההוראה במסגרת מס' חשבון במט"ח המצוין לעיל בחלקו
העליון של כתב זה והמתנהל על פי האמור בכתב זה.
"המפקיד" " /המפקידים" – בעל/י הפיקדון אשר שמו/שמותיהם מפורטים לעיל.
"התנאים הכלליים"  -תנאים כלליים לניהול חשבונות  /פיקדונות עליהם חתמו המפקידים.
"ההוראה" – ההוראה להפקדת פיקדון במט"ח המצורפת לכתב זה ,אשר ניתנה על ידי המפקידים.
"עמודת החובה" – הפרטים המצוינים בהוראה בעמודה שכותרתה "חובה"
"עמודת הזכות" – הפרטים המצוינים בהוראה בעמודה שכותרתה "זכות"
"סכום החיוב" – הסכום הנקוב בעמודת החובה
"מטבע החיוב" – המטבע המצוין בעמודת החובה
"קרן הפיקדון" – הסכום הנקוב בעמודת הזכות.
"מטבע החוץ"  -המטבע המצוין בעמודת הזכות
"החשבון לחיוב" – החשבון המצוין בעמודת החובה.
"מועד תחילת הפיקדון"  -התאריך המצוין כ"תאריך ערך" בעמודת הזכות.
"תום תקופת הפיקדון"  -התאריך המצוין כ"זמן פירעון" בעמודת הזכות.
"תקופת הפיקדון" " -תקופת ההפקדה בחודשים" המצוינת בעמודת הזכות.
"חודש" – חודש גרגוריאני.
"יום עסקים במט"ח" – יום שבו הבנק מבצע בפועל עסקאות במטבע החוץ ללא הגבלה בסכומי העסקאות ,ואשר לגביו נוהגים
תאגידים בנקאיים לקיים סליקה של הממסרים הבנקאיים.
"החשבון השוטף" – חשבון עו"ש המתנהל במסגרת מס' חשבון במט"ח המצוין לעיל בחלקו העליון של כתב זה.

 .2הפקדת הפיקדון
המפקידים מבקשים מהבנק לפתוח להם את הפיקדון ,ולהפקיד בו את קרן הפיקדון כנגד חיוב החשבון לחיוב .על הפיקדון יחולו
התנאים המפורטים בהוראה ובכתב זה וכן התנאים הכלליים ,ככל שאינם סותרים במפורש את התנאים בהוראה ובכתב זה
(התנאים הכלליים ,ההוראה וכתב זה ייקראו להלן יחד – "תנאי הניהול").

 .3הריבית בתום תקופת הפיקדון
 3.1קרן הפיקדון תישא ריבית שנתית בשיעור קבוע המצוין בהוראה (להלן – "הריבית").
3.2

הריבית תחושב בגין התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד יום לפני תום תקופת הפיקדון.

 3.3בפיקדון המופקד לתקופה העולה על שנה ,תחושב ריבית דריבית.
 3.4הריבית תחושב לפי מספר הימים בפועל בתקופה בגינה היא משולמת ,חלקי .365
 3.5הריבית תשולם בתום תקופת הפיקדון.

 .4משיכה מוקדמת (שבירה)
המפקיד אינו זכאי למשוך את כספי הפיקדון ,כולם או מקצתם ,או את הריבית 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) ,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.

 .5פירעון הפיקדון
בתום תקופת הפיקדון יעביר הבנק לזכות החשבון השוטף את הכספים שיעמדו לזכות המפקידים בפיקדון ,בכפוף להוראות
הדין.

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

בנק לאומי לישראל בע"מ

חתימת המפקיד _________________

