
 

פיקדון בריבית משתנה על בסיס פריים לתקופה העולה על שנה 

 

להלן תנאי הניהול של פיקדון מסוג "פיקדון בריבית משתנה על בסיס פריים", 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.   

ידוע, כי הפיקדון יתנהל בתנאים הבאים: 

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

"הפיקדון" – פיקדון בריבית משתנה על בסיס פריים לתקופה של _____ 
"חשבון העו"ש" – חשבון העו"ש, שמספרו מצוין בהוראה 

"ריבית פריים" – שיעור הריבית, שיהיה נהוג מפעם לפעם בבנק כריבית בסיסית לגבי יתרות חובה 
בחשבונות עו"ש, המתנהלים בבנק  

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

"קרן הפיקדון" – סכום ההפקדה, הנקוב בהוראת הביצוע. 
 

2. תקופת הפיקדון 

הפיקדון הינו לתקופה של ____ חודשים, 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  

3.1. סכום הפיקדון יישא ריבית משתנה בשיעור זהה לריבית הפריים, כפי שתיקבע מפעם לפעם בבנק, 
ובניכוי מרווח בשיעור קבוע כמפורט בהוראה וזאת בגין מספר הימים, בהם היה מופקד בפועל. 

שיעור הריבית על הפיקדון נכון למועד ההפקדה ועד לשינוי ריבית הפריים, הנו כמפורט בהוראה. 
בכל פעם, שיחול שינוי בריבית הפריים בבנק, ישתנה בהתאם שיעור הריבית על הפיקדון. 

3.2. להסרת ספק מובהר בזה, כי אם בפרק זמן כלשהו בתקופת הפיקדון 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 יום ועד למועד, בו ייקבע שיעור 
ריבית הפריים מחדש, הריבית, שתחול בפיקדון, תהיה ריבית משתנה, אשר שיעורה ייקבע על ידי 

הבנק מדי יום ביומו ויחול לגבי אותו יום בלבד ויהיה זהה לשיעור הריבית, שיהיה נהוג בבנק 
בפיקדונות חדשים מסוג פיקדון בריבית קבועה לשבעה ימים בסכום דומה לסכום הפיקדון, כפי 

שיהיה באותו יום, כמפורט בלוח שיעורי ריבית על פיקדונות בשקלים, המתפרסם בסניפי הבנק.  

3.3. הריבית תחושב על קרן הפיקדון בגין מספר הימים, בהם הייתה מופקדת בפועל. הריבית תחושב 
לפי ריבית דריבית שנתית. 

3.4. שיעורי הריבית בהוראה הינם לתקופה של שנה. 

3.5. מובהר, כי שיעור הריבית בהוראת הביצוע הוא שיעור הריבית ההתחלתי בלבד, הנכון למועד 
תחילת הפיקדון , והוא יחול עד למועד, שבו ישונה שיעור ריבית הפריים. 

3.6. הפיקדון אינו צמוד למדד כלשהו.  

3.7. הריבית תחושב בגין התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד יום אחד לפני העברת הכספים לזכות 
חשבון העו"ש, בכפוף לתנאי הניהול של הפיקדון. מובהר, כי לא תשולם ריבית בגין היום, בו יועברו 

הכספים לחשבון העו"ש. 

  



 

4. הוצאת כספים מהפיקדון 

מובהר, כי, המפקיד אינו זכאי למשוך את כספי הפיקדון, כולם או מקצתם, 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, 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 הפיקדון, יהיה אף נמוך מקרן הפיקדון. 

5. יום עסקים 

במקרה, שתום תקופת הפיקדון יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד העברת הכספים לחשבון העו"ש 
ליום העסקים הראשון שלאחריו. 

6. מיסים 

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

 

 

 

 

           חתימת המפקיד:    ___________________ 

 

 

 

 

  


