
 

חלק א' - תנאי ההפקדה 

בכפוף לתנאים הכלליים לניהול הפיקדונות המפורטים בדף זה, להלן פרטי הפיקדון כפי שהוסכם בין הבנק ללקוח: 

סוג הפקדה: קניה מיידית    סכום ההפקדה בש"ח:  ____________ 

    dd/mm/yyyy   :מועד הפירעון    dd/mm/yyyy  :מספר פיקדון: ______ מועד ערך ההפקדה

שיעור ריבית נומינלית שנתית:  __%     ריבית שנתית מתואמת: __%.   מס יגבה כחוק. 

 

 הפיקדוןתנאי  -חלק ב' 

 הפיקדון הינו שקלי לא צמוד הנושא ריבית קבועה..1

 .5בהגיע מועד הפירעון, הקרן והריבית יזוכו בחשבון העו"ש, בכפוף לאמור בסעיף .2

  הפיקדון שבירתבכל מקרה שהבנק יסכים לבקשת הלקוח למשיכת הפיקדון לפני מועד פירעונו המוסכם,  ידוע ללקוח כי .3

  תשולם לא מסוימים ובמקרים, המקורי בפיקדון לרווחים בהשוואה מופחתים רווחים ובקבלת בעלויות כרוכה תהא כאמור

 .בקרן פגיעה תיתכן ואף כלל ריבית

דת כמרווח  החל מתום חצי שנה ממועד הפקדת הפיקדון, יהיה באפשרותך לקבל הלוואה שקלית לא צמודה בריבית ניי.4

 שווי הפיקדון במועד העמדת ההלוואה.  מהפריים בסכום של עד %___  מ

 .  __%שיעור הריבית בהלוואה הינו פריים בניכוי 

 תקופת ההלוואה המקסימאלית הינה עד שנה או מועד הפירעון של הפיקדון.  

 מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק, ולתנאי הבנק ואישורו. לפרטים פנה לסניפך.  

 אין באמור לעיל כדי להוות המלצה או ייעוץ למתן אשראי.

אם בעת ביצוע   –שמש כבטוחה לאשראי, עפ"י כתב הקיזוז המיוחד עליו חתמת/ תחתום יהפיקדון בכל מקרה, וכל עוד .5

אזי בתום תקופת הפיקדון הכספים יופקדו בפיקדון שבועי בריבית ניידת   -ההפקדה לפיקדון ואם במהלך תקופת הפיקדון

כמרווח קבוע מהפריים בהתאם לטבלת הריבית התעריפית הנהוגה בבנק לסכום הפיקדון וזאת עד למועד פירעון סופי  

ופי, הפיקדון עדיין ישמש כבטוחה כמתואר, אזי הכספים יופקדו בפיקדון חדש  שייקבע לפיקדון זה. אם במועד הפירעון הס

הודעה   לתקופה זהה נוספת וכן הלאה עד לפירעון האשראי אלא אם תתקבל הוראה אחרת ממך להפקדה בפיקדון חלופי.

 על שיעור הריבית כאמור תישלח ללקוח לאחר מועד ההפקדה מחדש.   

 תנאים כלליים -חלק ג' 

ידוע ללקוח כי הפקדת הכספים  בפיקדון מבוצעות כנגד חיוב העו"ש של החשבון כאשר סוג הפיקדון, סכום הפיקדון,  .1

 .בחלק א'תקופת הפיקדון ותנאי הפיקדון יהיו בהתאם לרשום 

פירעונו אינו יום עסקים )לרבות פיקדון שהלקוח הורה לבנק מראש להאריך את תקופת הפיקדון בהגיע   מועדשפיקדון .2

 הפירעון( יידחה פירעונו ליום העסקים הקרוב שלאחריו. מועד

 הפיקדון אינו ניתן להסבה, שיעבוד או העברה לצד שלישי אלא בהסכמת הבנק לכך מראש בכתב..3

ועיכבון על כל הפיקדונות שיהיו בחשבון הלקוח בכל עת, והלקוח יהיה רשאי למשוך מהחשבון את  לבנק תהיה זכות קיזוז .4

כספי הפיקדונות או חלק מהם בהגיע מועד פירעונם רק בתנאי שבאותו מועד הוא לא יהיה חייב לבנק כספים כלשהם  

 בכל חשבון שלו בבנק.

יחולו בתקופת הפיקדון ע"י האוצר ו/או בנק ישראל ו/או הוראות כל  תנאי הפיקדון יהיו כפופים לכל דין. כל שינוי בתנאים ש.5

 דין, יחייב את שינוי תנאי הפיקדון בהתאם.

 אם במועד החידוש תהיה נהוגה בבנק תקופה אחרת לגבי פיקדונות מאותו סוג או  בפיקדונות מתחדשים, .   6

   יקדון.הפג, הבנק יהיה רשאי שלא לחדש את שהבנק לא יקבל באותו מועד פיקדונות מאותו סו     

 

 תנאי פיקדון: 131 – "פומלית קבועה שנה"

 


