
 

 
 

פיקדון משולב ריבית בשקלים 
 

   
1. הגדרות 

  
"ריבית שנתית התחלתית" בטבלת "נתוני ריבית" לעיל -  ריבית התחלתית שנתית הינה הריבית התעריפית והמתואמת 
)הריבית המתואמת זהה לריבית התעריפית(. כמו כן, הריבית השנתית ההתחלתית בפיקדון כאמור מתבססת על שיעור 

ריבית הפריים במועד תחילת הפיקדון, בניכוי המרווח הרלוונטי המצויין בעמודת "שיעור מרווח". 

"קרן הפיקדון" – סכום ההפקדה. 

"חודש" – חודש גרגוריאני. 

"מועד חופף"- יום וחודש בשנה כלשהי במהלך תקופת הפיקדון שמספרו הינו כמספר היום והחודש בו חל מועד תחילת 
הפיקדון.  

"המועד החופף הקובע"-  המועד החופף החל בתום ______ ממועד תחילת הפיקדון.  

"תקופת ריבית ראשונה" - תקופה שתחילתה במועד תחילת הפיקדון וסיומה יום אחד לפני המועד החופף הקובע.  

"תקופת ריבית שנייה"- תקופה שתחילתה במועד החופף הקובע  וסיומה יום אחד לפני תום תקופת הפיקדון.  

"פריים" – הריבית הבסיסית לגבי יתרות חובה בחשבונות עו"ש כפי שתקבע מעת לעת על ידי הבנק. 

"חשבון העו"ש" – חשבון העו"ש המתנהל במסגרת מספר הלקוח הרשום לעיל . 

2.  תקופת הפיקדון 
הפיקדון הינו לתקופה של ________, פיקדון יועברו לזכות חשבון העו"ש כל הכספים המגיעים למפקיד בגין הפיקדון, 

הכול כמפורט בתנאי כתב זה שלהלן,  ובכפוף להוראות הדין. 
 

3. הריבית בתום תקופת הפיקדון 
הפיקדון יישא ריבית כמפורט להלן:  

3.1 תקופת ריבית ראשונה-  

בתקופת ריבית ראשונה  תישא קרן הפיקדון ריבית שנתית קבועה בשיעור המצוין בטבלה לעיל תחת הכותרת 
"נתוני ריבית" במבוא לכתב זה, בעמודת "ריבית שנתית/בסיס ריבית " לצד "תום תקופת הפיקדון- בגין תקופת 

ריבית ראשונה"  )קרן הפיקדון בצירוף  סכום הריבית כאמור ייקראו להלן: "הסכום החדש"(.  

3.2 תקופת ריבית שנייה-  

  בתקופת ריבית שנייה יישא "הסכום החדש" ריבית שנתית, משתנה בשיעור ריבית הפריים כפי שתהיה מעת לעת 
בניכוי מרווח קבוע בשיעור המצוין בטבלה לעיל תחת הכותרת "נתוני ריבית" במבוא לכתב זה בעמודת "שיעור 

מרווח" לצד  "תום תקופת הפיקדון - בגין תקופת ריבית שנייה".  
  

 מאחר ששיעור הריבית בתקופת ריבית שניה  מבוסס על שיעור ריבית הפריים, בכל פעם שיחול שינוי בריבית 
הפריים   בבנק, ישתנה בהתאם שיעור הריבית על הפיקדון בתקופת ריבית שנייה.  

    
  להסרת ספק מובהר בזה, כי אם בפרק זמן כלשהו בתקופת הריבית השנייה שיעור הפריים יהיה שווה לשיעור 

המרווח  או נמוך ממנו, לא תשולם ריבית עבור אותו פרק זמן. אם בעבור יום כלשהו לא תיקבע ריבית הפריים, אזי 
החל מאותו מועד ועד למועד בו יחזור וייקבע שיעור ריבית הפריים מחדש, הריבית שתחול בתקופת הריבית 

השנייה תהיה ריבית משתנה אשר שיעורה ייקבע על ידי הבנק מדי יום ביומו ויחול לגבי אותו יום בלבד, ויהיה זהה 
לשיעור הריבית שיהיה נהוג בבנק באותו יום לגבי פיקדונות חדשים מסוג פיקדון בריבית קבועה לשבעה ימים, 

בסכום דומה לסכום הפיקדון כפי שיהיה באותו יום, כמפורט בלוח שיעורי ריבית על פיקדונות וחסכונות בשקלים, 
המתפרסם בסניפי הבנק .  

 
3.3 הריבית תחושב לפי ריבית דריבית שנתית.   

 



 

 
 

4. הוצאת כספים מהפיקדון  

4.1 המפקיד אינו זכאי למשוך את כספי הפיקדון, כולם או מקצתם, או את הריבית בגינם, לפני תום תקופת הפיקדון, 
אלא בהסכמת הבנק ובתנאים שקבע הבנק, ובכפוף לכל דין ולהוראות בנק ישראל. זאת, למעט משיכה בנקודות 

יציאה כמפורט לעיל.  

4.2 אם הבנק יסכים למשיכת הפיקדון שלא בנקודות היציאה ולפני תום תקופת הפיקדון, ייחשב הדבר כשבירת 
הפיקדון, ויהיה כרוך בתשלום של הוצאות, עמלות ונזקים לבנק, ובמקרה כזה יתכן, שהסכום, בו יזוכה המפקיד בגין 

הפיקדון, יהיה אף נמוך מסכום ההפקדה. 
 

 5.    יום עסקים  

במקרה שתום תקופת הפיקדון או המועד החופף הקובע יחול ביום שאינו יום עסקים, הוא יידחה ליום העסקים הראשון 
שלאחריו. 

6.        מסים  

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

 

 

 

 

חתימת המפקיד:_______________ 

 


