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 תאריך: ______

 "חיסכון לכל ילד"צירוף ילדך לתכנית 

 הורה יקר,

שקלים  05במסגרת התכנית לחיסכון לכל ילד נקבע כי המדינה תפקיד לבנק עבור ]שם הילד/ה[ 

. בהתאם לדיווח שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי צורף ]שם הילד/ה[ 81בחודש עד הגיעו/ה לגיל 

ינוהלו  ו, במספר חשבון _______ סניף מספר_______ ]שם הסניף[ ,בע"מ טפחות מזרחי לבנק

 ון לכל ילד.כספי החיסכ

 צמודה. לא קבועה בריבית חיסכון מסלולמסלול החיסכון בו יופקדו כספי החיסכון הינו 

מסלול החיסכון הוא מסלול עם תחנות יציאה, יש באפשרותך לפנות לבנק בסמוך לכל תחנת במידה ו

 יציאה ולבחור לשנות את מסלול החיסכון האמור לאחד ממסלולי החיסכון הבאים: 

  חיסכון בריבית קבועה לא צמודהמסלול.   

 מסלול חיסכון בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן. 

 ם(ימסלול חיסכון בריבית משתנה )פרי. 

 בנוסף יופקדו בחשבון החיסכון סכומים נוספים בהתאם למפורט להלן:לידיעתך, 

 3ה של הילד לגיל /בהגיעו₪  108)א( מענק של 

 83/ הילד לגיל 81של הילדה לגיל  בהגיעה₪  108)ב( מענק של 

יופקד לחשבונו/ה  18אם כספי החיסכון שייצברו, כולם או חלקם, לא ימשכו בהגיע ]שם הילד/ה[ לגיל 

 ש"ח. 051בחשבון החיסכון מענק נוסף של 

 05בנוסף, הורים המעוניינים בכך יכולים להפקיד לחשבון הילד/ה תשלום חודשי נוסף בסכום של 

ויופקד על ידי הביטוח  [שם הילד/ה]. סכום נוסף זה יופחת מדי חודש מקצבת הילדים לה זכאי/ת ש"ח

  לחשבונו/ה בחשבון החיסכון. הלאומי

עליך  או להפסיק את הפקדתם הנוספים מתוך קצבת הילדים הש"ח 05את  שים לב, כדי להפקיד

 . www.btl.gov.ilלבחור באפשרות זו באתר הביטוח הלאומי בכתובת:

 תוכל למצוא באתר האינטרנט חיסכון לכל ילד בכתובת: "חיסכון לכל ילד"הסבר מפורט על תכנית 

www.hly.gov.il. 

 לתשומת ליבך, הבנקאי המטפל בחשבון החיסכון הינו _______. 

 570-158-0000ספים נשמח לעמוד לרשותך בטלפון לפרטים נו
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 הסכם חיסכון במסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד"

 ,יקר הורה

, [נוסח משולבלניהול החיסכון של ילדך לפי חוק הביטוח הלאומי ] הצטרפותךמברכים אותך על  אנו

 בבנק מזרחי טפחות בע"מ (, בהתאמה"התקנות"ו "החוק")להלן: והתקנות לפיו  8501 -התשכ"ח 

תכנית "חיסכון לכל ילד" מוסדרת על ידי החוק "(. התכניתבמסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד" )להלן: "

מדינת ישראל לבין "( הבנקוהתקנות, וכן על ידי הסכם שנחתם בין בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "

 "(.המדינה עם ההסכם)להלן: "

תנאי החיסכון יהיו כפופים לכל דין שיחול בתקופה הרלוונטית. שינוי בהוראות הדין ו/או בהוראות בנק 

 ישראל, עשויים לחייב את שינוי תנאי החיסכון בהתאם. 

 בהתאם לתכנית, להלן יובא עותק הסכם החיסכון. 

 החיסכוןפירוט תנאי 

 .ניםש 81עד פריים : ענבים סכוןיהחשם  .8

   .______: חיסכוןמספר   818: חיסכוןסוג 

 )*( dd/mm/yyyy: מועד הפירעון     dd/mm/yyyyמועד הצטרפות:  .1

ולכל המאוחר  תקנותהעל פי לאחר מועד הפירעון הנקוב,  (מועד הפירעון עשוי להידחות*)

 .דיון"(גיל הפי)להלן: " 81לגיל  החוסךשבו יגיע  הקלנדאריתום החודש עד ל

 .מס יגבה כחוק .3

 ההפקדהסכומי  .8

, ולתקנות לחוק בהתאם לאומי לביטוח מוסדהלבנק מדי חודש על ידי  מועברת: הקרן קרן

וסכום חיסכון נוסף שהורה רשאי  **שקלים 05הבסיסי בגובה  החיסכוןוהיא כוללת את סכום 

 05 בגובהקצבת הילדים אשר יופחת מלהורות למוסד לביטוח לאומי להעביר לבנק 

 . לחיסכון שההורה בחר להוסיף את הסכום האמורוהכל ככל *,  *שקלים

 : משיכה ימענק

 של מענק החיסכון בחשבון לאומי לביטוח המוסד יפקיד 3 לגיל הילד/ה של ה/הגיעו עם .8

108 ₪.** 

 בחשבון לאומי לביטוח המוסד יפקיד 83 לגיל/ הילד 81הילדה לגיל  של ה/הגיעו עם .1

 **.₪ 108 של מענק החיסכון

 יפקיד 18 לגיל ה/הילד בהגיע ימשכו לא, חלקם או כולם, שייצברו החיסכון כספי אם .3

 החוק בתנאי והכל, **₪ 051 של שני מענק החיסכון בחשבון לאומי לביטוח המוסד

 .והתקנות

 האחריותלהשתנות מעת לעת.  עשויוהוא  והתקנות לחוק בהתאם נקבע הסכומים גובה(*)* 

 להעברת הכספים מוטלת על המוסד לביטוח לאומי.

יישא ריבית שתיקבע על פי מרווח קבוע מריבית הפריים כפי שנקבע במועד  חיסכוןה .0

הריבית תשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים. ריבית  .חיסכוןההצטרפות ל

 הא מעת לעת. ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד כפי שמפרסם בנק ישראל, כפי שת –הפריים 

קבע על פי מרווח קבוע בשיעור נבחסכון זה שיעור הריבית הנומינלית השנתית להפקדות  .0

 (. ___שינוכה מריבית הפריים )שיעור ריבית הפריים למועד מכתב זה הוא % ___%

 ___%ת התחלתית: שיעור ריבית נומינאלית שנתי .7
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 ___% שיעור ריבית שנתית מתואמת:

 ריבית דריבית שנתית.  יישא החיסכוןחישוב הריבית:  .1

 למועדהתקופה שמיום ההפקדה בפועל ועד בגין בגין כל הפקדה בנפרד תחושב הריבית 

  פירעון. ה

מהלך תקופת החיסכון או במועד משיכת הכספים, לא יפחת סכום בבכל מקרה, בכל מועד 

  החיסכון הצבור הכולל מסכום הכספים שהופקדו בחיסכון )סכום קרן החיסכון(.

 הריבית סכומיהכוללת שתשולם במועד פירעון החיסכון תהווה צירוף של סך כל  הריבית .5

 שנצברו בגין כל הפקדה במהלך כל תקופת החיסכון. 

 החיסכון עד לגיל הפדיון:  תנאי  .85

 לא ניתן לשנות את תנאי החיסכון )לרבות שינוי מסלול החיסכון( עד לגיל הפדיון. 

 :הפדיון מגיל החלהחיסכון  תנאי .88

את האפשרות לחידוש תישלח הודעה מהבנק המציינת לגיל פידיון,  /ההילדהגיע לפני 

, יובהר שנים. שלושהחיסכון בהתאם למסלולי התכנית לתקופה של חודש, שנה, שנתיים או 

כי לא ניתן יהיה למשוך את הכספים קודם לתום התקופה האמורה, אלא בהתאם לכללים 

 יכת חיסכון מוקדם )שבירת חיסכון(. הנוהגים בבנק לעניין מש

ימי עסקים לפני תום החודש  3ומסלול החיסכון עד  התקופהוראה לגבי  תינתןלא  אם

ביום האחרון של אותו חודש את החיסכון  חדשי הבנק, פידיוןשבו יגיע הילד לגיל  הקלנדארי

הודעה מיד עם  שלחי הבנקלתקופה של חודש כל פעם, במסלול "ריבית קבועה לא צמודה". 

להמשך  התנאים יפורטובה  18פדיון ועד לגיל ההחל מגיל  קלנדאריסיומו של כל רבעון 

 . /הלהחלטתו בהתאם החיסכון את לחדש/תהיה רשאי/ת יהיה[ /ההילד שם]ו החיסכון

 :18לגיל  )להלן "החוסך/כת"( [שם הילד/ההגיע ] עםהחיסכון  תנאי .81

ציע לחדש את יעל סיום תקופת החיסכון והבנק יודיע , 18 חוסך/כתכחודש לפני שימלאו ל

אופן ניהול הוראה לגבי  תינתןלא  אםהחיסכון באחד ממסלולי החיסכון הנהוגים בבנק. 

יפעל בהתאם  הבנק, 18 לגיל /כתהחוסךשבו יגיע  הקלנדאריתום החודש עד ל הכספים

לעניין פיקדון ללא תנועה וצו הבנקאות )פיקדונות ללא  8588להוראות פקודת הבנקאות 

 ובהתאם לכל דין. 1555תנועה( התש"ס 

שנקבעו בחוק ובתקנות. אלא במקרים  גיל הפדיוןקודם ל חיסכוןהלפרוע את לא ניתן ככלל,  .83

להסכם ההתקשרות עם בהתאם באמצעות הגשת בקשה לבנק אופן משיכת הכספים ייעשה 

 המדינה ונהלי הבנק. 

 0בכתב זה משמעות שונה מזו אשר הייתה בהתאם לסעיף  "בזאת כי למונח "חיסכון מובהר .88

, לפני ביטולו, 8500 – "זהתשטלחוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות, 

ים יולפיכך בין היתר, חיסכון זה לכשעצמו אינו מעניק פטור ממס ויחולו עליו הדינים הכלל

  בעניין זה, כפי שיהיו מעת לעת.

 .לעיקול או לשעבוד, להעברה ניתן יהיה לאהחיסכון  סכום .80

 הקרוב העסקים ליום הפירעון יידחה עסקים יום שאינו במועד חל רעונויפ שמועדחיסכון  .80

 שנקבע בשיעור הדחייה בתקופת גם, ריבית תחושב, זה סעיף פי על המועד נדחה. שלאחריו

 . ההפקדה במועדחיסכון ל

. 
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 בע"מ בנק מזרחי טפחות

 

 


