
 

פיקדון בריבית קבועה לתקופה העולה על שנה 

 

להלן תנאי הניהול של פיקדון מסוג "פיקדון" בריבית קבועה לתקופה קצובה, המהווים חלק בלתי נפרד 
מהוראת הביצוע. 

תנאי הניהול שלהלן, הוראת הביצוע ותנאי הניהול הכלליים, שנחתמו ו/או ייחתמו בקשר עם חשבון העו"ש 
כהגדרתו להלן, יהוו את תנאי הניהול של הפיקדון 

להלן ידוע, כי הפיקדון יתנהל בתנאים הבאים: 

1. הגדרות  
"ההוראה" – הוראת הביצוע של פתיחת הפיקדון 

"הפיקדון" – "פיקדון בריבית קבועה לתקופה של _____" 
"קרן הפיקדון" – סכום ההפקדה הנקוב בהוראת הביצוע. 
"חשבון העו"ש" – חשבון העו"ש, שמספרו מצוין בהוראה 

"סכום מינימום" – סכום, שייקבע מפעם  לפעם ע"י הבנק, ואשר יהיה הסכום המזערי של הפקדה 
וכן הסכום המזערי, החייב להיות מופקד, בכל עת בפיקדון  

 

2. תקופת הפיקדון 
הפיקדון הינו לתקופה של _____, שתחילתה במועד תחילת הפיקדון וסיומה בתום תקופת 

הפיקדון, כמפורט בהוראה. בתום תקופת הפיקדון יועברו כל הכספים, המגיעים למפקיד בגין 
הפיקדון לזכות חשבון העו"ש, בכפוף להוראות הדין.  

 

3. ריבית בתום תקופת הפיקדון 
קרן הפיקדון, שתהיה מופקדת בפיקדון במשך כל תקופת הפיקדון תישא ריבית שנתית קבועה 

בשיעור המצוין בהוראה. 
הריבית תחושב בגין התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד יום אחד לפני תום תקופת הפיקדון. 

הריבית תחושב לפי ריבית דריבית שנתית בפיקדון לא ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם. 
 

4. הוצאת כספים מהפיקדון 
המפקיד לא יהיה זכאי למשוך את כספי הפיקדון לפני תום תקופת הפיקדון, אלא בהסכמת הבנק 

ובתנאים שיקבע הבנק, ובכפוף לכל דין ולהוראות בנק ישראל. 
אם, למרות האמור לעיל, יפנה המפקיד לבנק  בבקשה בכתב למשיכה מוקדמת לפני תום תקופת 

הפיקדון, והבנק יסכים לבקשה, ייחשב הדבר כשבירת הפיקדון, ויהיה כרוך בתשלום של הוצאות, 
עמלות ונזקים לבנק, ובמקרה כזה ייתכן, שהסכום, בו יזוכה המפקיד בגין הפיקדון, יהיה אף נמוך 

מסכום קרן הפיקדון. 
 

5. יום עסקים 
במקרה, שתום תקופת הפיקדון יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד קבלת הכספים ליום 

העסקים הראשון שלאחריו. 
 

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

 
 

            

חתימת המפקיד:    ___________________ 

 


