פיקדון בריבית קבועה עם נקודות יציאה
 .1הגדרות
"קרן הפיקדון" – סכום ההפקדה
"חודש" – חודש גרגוריאני
"הודעת המשיכה" – הודעה של המפקיד לבנק על משיכת הפיקדון לפני מועד נקודת היציאה.
"חשבון העו"ש" – חשבון העו"ש המתנהל במסגרת מספר הלקוח הרשום לעיל .
"יום חופף" – יום שמספרו בחודש בו חל מועד תחילת הפיקדון ,ובמקרה שחודש מסוים חסר את היום החופף (להלן-
ה"חודש החסר") -היום האחרון בחודש החסר יהיה היום החופף במהלך תקופת הפיקדון.
 .2תקופת הפיקדון
הפיקדון הינו לתקופה של ________ ,שתחילתה במועד תחילת הפיקדון וסיומה בתום תקופת הפיקדון ,כמפורט
במבוא לכתב זה .בתום תקופת הפיקדון יועברו כל הכספים המגיעים למפקיד בגין הפיקדון לזכות חשבון העו"ש  ,בכפוף
להוראות הדין.
 .3ריבית בתום תקופת הפיקדון
 3.1קרן הפיקדון שתהיה מופקדת בפיקדון במשך כל תקופת הפיקדון ,תישא ריבית שנתית בשיעור המצוין לעיל תחת
הכותרת "נתוני ריבית" במבוא לכתב זה לצד "תום תקופת הפיקדון".
 3.2הריבית תחושב בגין התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד יום אחד לפני תום תקופת הפיקדון
 3.3בפיקדון לא ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם.
 .4נקודת יציאה
בפיקדון יש __ נקודות יציאה ,אשר תחולנה בימים החופפים לאחר ____________ ,החל ממועד תחילת
הפיקדון.
 .5ריבית בנקודות יציאה
 5.1המפקיד רשאי למשוך את הכספים המופקדים בפיקדון לפני תום תקופת הפיקדון במועדי נקודות היציאה בלבד,
בהתאם לכל התנאים המפורטים להלן:
 5.2הודעה על משיכת הפיקדון (להלן" :הודעת המשיכה") צריכה להתקבל בבנק עד יום נקודת היציאה.
 5.3במועד נקודת היציאה יועבר לזכות חשבון העו"ש סכום קרן הפיקדון בצירוף ריבית שנתית בשיעור המצוין במבוא
לכתב זה תחת הכותרת "נתוני ריבית" לצד שורת נקודת היציאה הרלבנטית בה מתבצעת המשיכה המוקדמת,
הריבית תחושב עבור התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד יום אחד לפני מועד נקודת היציאה הרלוונטית.
.6

הוצאת כספים מהפיקדון
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.
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.
 .7יום עסקים
במקרה שתום תקופת הפיקדון או מועד נקודת היציאה יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד קבלת הכספים ליום
העסקים הראשון שלאחריו.
 .8מסים
מהסכומים המגיעים למפקיד בגין הפיקדון ינכה הבנק מס במקור ,כנדרש על פי הוראות הדין.

חתימת המפקיד__________________ :
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