חסכון צמוד דולר ארה"ב –קרן לא מובטחת
 .1הגדרות
"קרן הפיקדון" – סכום ההפקדה
"מט"ח" – דולר ארה"ב
"השער היציג" – השער היציג של המט"ח שמפרסם מדי פעם לפעם בנק ישראל .אם בנק ישראל לא יפרסם ,בין באופן
זמני ובין באופן קבוע את השער היציג ,יבוא במקומו "שער בל"ל" .מובהר ,כי אי פרסום שער יציג בימי ראשון ,שבתות
וחגים לא ייחשב – בהעדר סיבה אחרת לאי הפרסום  -כמקרה בו בנק ישראל לא מפרסם שער יציג.
"השער היסודי" – השער היציג של המט"ח שפורסם לראשונה לאחר היום בו חל מועד תחילת הפיקדון.
"השער החדש"  -השער היציג של המט"ח שפורסם ביום בו חל תום תקופת הפיקדון ,ואם באותו יום לא יפורסם השער
היציג של המט"ח" ,השער החדש" יהיה השער היציג של המט"ח שפורסם לאחרונה לפני היום בו חל תום תקופת הפיקדון.
"שער בל"ל" – הממוצע שבין השער (העברות והמחאות) לפיו ירכוש הבנק מלקוחותיו ,ביום הרלבנטי ,מט"ח תמורת
מטבע ישראלי לבין השער (העברות והמחאות) לפיו הבנק ימכור ללקוחותיו באותו יום מט"ח תמורת מטבע ישראלי.
"חודש" – חודש גרגוריאני
"חשבון העו"ש" – חשבון העו"ש המתנהל במסגרת מספר הלקוח הרשום לעיל.
 .2תקופת הפיקדון
הפיקדון הינו לתקופה של ______ ,שתחילתה במועד תחילת הפיקדון וסיומה בתום תקופת הפיקדון ,כמפורט לעיל
במבוא לכתב זה .בתום תקופת הפיקדון יועברו קרן הפיקדון והריבית בגינה ,בתוספת או בניכוי הפרשי הצמדה עליהם,
כמפורט בתנאי כתב זה לזכות חשבון העו"ש ,בכפוף להוראות הדין.
 .3הריבית
 3.1קרן הפיקדון תישא ריבית שנתית בשיעור המצוין לעיל תחת הכותרת "נתוני הריבית" במבוא לכתב זה ,לצד "תום
תקופת הפיקדון".
 3.2הריבית תחושב בגין התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד יום לפני תום תקופת הפיקדון.
 .4הצמדה למט"ח
סכומי קרן הפיקדון והריבית בגינה יוגדלו או יופחתו בהתאם לשינויים בשער היציג של המט"ח כמפורט בסעיף זה להלן:
4.1
4.2
4.3
.5

אם השער החדש עלה לעומת השער היסודי ,יגדלו קרן הפיקדון והריבית בשיעור עליית השער החדש לעומת
השער היסודי.
אם השער החדש ירד לעומת השער היסודי יקטנו סכום קרן הפיקדון והריבית בשיעור זהה לשיעור ירידת השער
החדש לעומת השער היסודי.
להסרת ספק מובהר ,אם השער החדש זהה לשער היסודי ,לא יתווספו ולא יופחתו מקרן הפיקדון ומהריבית
הפרשי הצמדה כלשהם.

הוצאת כספים מהפיקדון
המפקיד אינו זכאי למשוך את כספי הפיקדון ,כולם או מקצתם ,או את הריבית ו/או את הפרשי ההצמדה בגינם ,לפני
תום תקופת הפיקדון ,אלא בהסכמת הבנק ובתנאים שיקבע הבנק ,ובכפוף לכל דין ולהוראות בנק ישראל.
אם הבנק יסכים למשיכת הפיקדון לפני 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 מהסכום המקורי
אותו הפקיד בפיקדון.

 .6יום עסקים
במקרה שתום תקופת הפיקדון יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד קבלת הכספים ליום העסקים הראשון
שלאחריו.
 .7מסים
מהסכומים המגיעים למפקיד בגין הפיקדון ינכה הבנק מס במקור ,כנדרש על פי הוראות הדין.

חתימת המפקיד____________________ :
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