
 

 

 

 

הנדון: תנאים חדשים בפעילות בנקאית 

 
בהתאם לסעיף 30 ל"תנאים כלליים לניהול חשבון" שהנך חתום עליהם, המאפשר לבנק לשנות מעת לעת 

את התנאים המסדירים את פעילות הלקוח בבנק, הרינו להודיעך על השינויים הבא: 
 

תנאים כלליים לניהול חשבון )1.2022( 
הנוסח החדש הנוסח הקודם מס' סעיף 

"עוגן ריבית מט"ח" – הגדרות חדשות 2.1 

SOFR (Secured Overnight Financing  :לדולר ארה"ב 
(Rate למסגרות אשראי / TERM-SOFR להלוואות. 

 לאירו: ESTR (Euro short-term rate) למסגרות אשראי / 
EURIBOR להלוואות. 

SONIA (Sterling Overnight Index  :ללירה שטרלינג 
 Average)

SARON (Swiss Average Rate  :לפרנק שוויצרי 
 Overnight)

 TONA (Tokyo Overnight Average Rate) :ליין יפני 
 TORF (Tokyo Term Risk Free Rate) / למסגרות אשראי

להלוואות. 

 BBSW (Bank Bill Swap Rate) :לדולר אוסטרלי 

 CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) :לדולר קנדי 

שיעור עוגן ריבית המט"ח יפורסם באתר הבנק 

"SOFR" - שיעור הריבית הידוע בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל 
יום )וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל 
ביום העסקים שקדם לו(, אשר משולם עבור הלוואה מגובה 
באגרת חוב ממשלת ארה"ב ליום אחד,  כפי שמפורסם ע"י ה-
ISDA  - לפי הגדרתה מעת לעת על ידי ,New York Fed

(International Swaps and Derivatives Association) ומופיעה 
בקישור הבא: 

https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-
reform-and-transition-from-libor/#consultations 

"TERM-SOFR" – שיעור הריבית לתקופת הריבית, כפי 
שפורסמה שני ימי עסקים בנקאיים בהם מתנהל מסחר בשוקי 
הכספים, לפני תחילתה של כל תקופת ריבית, המבוסס על ריבית 
הSOFR , לתקופות של חודש, שלושה חודשים, ששה חודשים 

ושנה, כפי שתפורסם ע"י CME GROUP, בקישור הבא: 

https://www.cmegroup.com/market-
data/cme-group-benchmark-
administration/term-sofr.html 

"ESTR" - שיעור הריבית הידוע בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל 
יום )וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל 
ביום העסקים שקדם לו(, אשר בנקים במדינות האיחוד האירופי 
יכולים ללוות כספים לפיה לתקופה של יום , כפי שמפורסם ע"י 
ISDA  - לפי הגדרתה מעת לעת על ידי European Central Bank

(International Swaps and Derivatives Association) ומופיעה 
בקישור הבא: 

SOFR (Secured Overnight Financing  :לדולר ארה"ב 
(Rate למסגרות אשראי / TERM-SOFR להלוואות. 

 לאירו: ESTR (Euro short-term rate) למסגרות אשראי / 
EURIBOR להלוואות. 

SONIA (Sterling Overnight Index  :ללירה שטרלינג 
 Average)

SARON (Swiss Average Rate  :לפרנק שוויצרי 
 Overnight)

 TONA (Tokyo Overnight Average Rate) :ליין יפני 
 TORF (Tokyo Term Risk Free Rate) / למסגרות אשראי

להלוואות. 
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 BBSW (Bank Bill Swap Rate) :לדולר אוסטרלי 

 CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) :לדולר קנדי 

שיעור עוגן ריבית המט"ח יפורסם באתר הבנק 

"SOFR" - שיעור הריבית הידוע בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל 
יום )וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל 
ביום העסקים שקדם לו(, אשר משולם עבור הלוואה מגובה 
באגרת חוב ממשלת ארה"ב ליום אחד,  כפי שמפורסם ע"י ה-
ISDA  - לפי הגדרתה מעת לעת על ידי ,New York Fed

(International Swaps and Derivatives Association) ומופיעה 
בקישור הבא: 

https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-
reform-and-transition-from-libor/#consultations 

"TERM-SOFR" – שיעור הריבית לתקופת הריבית, כפי 
שפורסמה שני ימי עסקים בנקאיים בהם מתנהל מסחר בשוקי 
הכספים, לפני תחילתה של כל תקופת ריבית, המבוסס על ריבית 
הSOFR , לתקופות של חודש, שלושה חודשים, ששה חודשים 

ושנה, כפי שתפורסם ע"י CME GROUP, בקישור הבא: 

https://www.cmegroup.com/market-
data/cme-group-benchmark-
administration/term-sofr.html 

"ESTR" - שיעור הריבית הידוע בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל 
יום )וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל 
ביום העסקים שקדם לו(, אשר בנקים במדינות האיחוד האירופי 
יכולים ללוות כספים לפיה לתקופה של יום , כפי שמפורסם ע"י 
ISDA  - לפי הגדרתה מעת לעת על ידי European Central Bank

(International Swaps and Derivatives Association) ומופיעה 
בקישור הבא: 

https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-
reform-and-transition-from-libor/#consultations 

"EURIBOR" - שיעור הריבית לתקופת הריבית, כפי שפורסמה 
שני ימי עסקים בנקאיים בהם מתנהל מסחר בשוקי הכספים, לפני 
תחילתה של כל תקופת ריבית, אשר מוסדות אשראי במדינות 
האיחוד האירופי ובמדינות איחוד הסחר החופשי האירופי יכולים 
EMMI (European -ללוות כספים לפיה, כפי שמפורסם ע"י ה

(Money Markets Institute לפי הגדרתה מעת לעת על ידי - 

ISDA (International Swaps and Derivatives 
 (Association ומופיעה בקישור הבא: 

https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-
reform-and-transition-from-libor/#consultations 

"SONIA" - שיעור הריבית הידוע בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל 
יום )וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל 
ביום העסקים שקדם לו(, אשר משולם ע"י מוסדות בנקאיים עבור 
הלוואות ליום ממוסדות פיננסיים אחרים, כפי שמפורסם ע"י 
ISDA  - לפי הגדרתה מעת לעת על ידי Bank Of England

 (International Swaps and Derivatives Association)
ומופיעה בקישור הבא: 

https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-
reform-and-transition-from-libor/#consultations 

"SARON" - שיעור הריבית הידוע בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל 
יום )וביום שאינו עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל ביום 
העסקים שקדם לו(, אשר משקף הסכם מכירה ורכישה חוזרת 
 ,Six Swiss Exchange בני"ע ליום אחד, כפי שמפורסם על ידי
ISDA (International Swaps  - לפי הגדרתה מעת לעת על ידי

(and Derivatives Association ומופיעה בקישור הבא: 

https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-
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reform-and-transition-from-libor/#consultations 

"TONA" - שיעור הריבית הידוע בשעה 8:00 שעון ישראל, בכל 
יום )וביום שאינו יום עסקים בישראל: בשעה 8:00 שעון ישראל 
ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום(, אשר משולם על 
 Bank Of Japan הלוואות לתקופה של יום, כפי שמפורסם ע"י
ISDA (International Swaps  - לפי הגדרתה מעת לעת על ידי

(and Derivatives Association ומופיעה בקישור הבא: 

https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-
reform-and-transition-from-libor/#consultations 

"TORF" - שיעור הריבית לתקופת הריבית, כפי שפורסמה  שני 
ימי עסקים בנקאיים בהם מתנהל מסחר בשוקי הכספים, לפני 
 TONA-תחילתה של כל תקופת ריבית, אשר מבוסס על ריבית ה
לתקופות של חודש, שלושה חודשים וששה חודשים, כפי 
QBS (Quick -שמפורסם לפי הגדרתה מעת לעת על  על ידי ה

(Benchmarks Inc , בקישור הבא: 

https://corporate.quick.co.jp/en/torf 

"BBSW" - שיעור הריבית לתקופת הריבית, כפי שפורסמה שני 
ימי עסקים בנקאיים בהם מתנהל מסחר בשוקי הכספים, לפני 
תחילתה של כל תקופת ריבית, הכולל פרמיית האשראי, אשר 
מייצגת את הערכת השוק לתשלום פרמיית סיכון ע"י בנקים 
ASX  גדולים לריבית חסרת סיכון, כפי שמפורסם ע"י

(Australian Securities Exchange) לפי הגדרתה מעת לעת 

ISDA (International Swaps and Derivatives)  - על ידי
Association ומופיעה בקישור הבא: 

https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-
reform-and-transition-from-libor/#consultations 

"CDOR" – שיעור הריבית לתקופת הריבית, כפי שפורסמה שני 
ימי עסקים בנקאיים בהם מתנהל מסחר בשוקי הכספים, לפני 
תחילתה של כל תקופת ריבית, אשר נגבית על הלוואות לזמן קצר 
ע"י בנקים קנדיים, כפי שמפורסם ע"י Refinitive לפי הגדרתה 
ISDA (International Swaps and  - מעת לעת על ידי

(Derivatives Association ומופיעה בקישור הבא: 

https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-reform-
 and-transition-from-libor/#consultations

"ריבית עו"ש חובה ללא מסגרת" פרושה, ריבית 7 
בנק ישראל בתוספת 15%, היינו הריבית 
המירבית המותרת על פי חוק(, ובמקרה 
שמדובר במט"ח, "ריבית עו"ש חובה ללא 
מסגרת" פירושה, ריבית ליבור בתוספת 8% 
)הריבית המירבית המותרת על פי חוק: ליבור + 

 .)15%
 

"ריבית עו"ש חובה ללא מסגרת" פרושה )ככל שמדובר בלקוחות 
שחוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993, חל עליהם(, ריבית בנק ישראל 
בתוספת 15%, היינו הריבית המירבית המותרת על פי חוק(, 
ובמקרה שמדובר במט"ח, "ריבית עו"ש חובה ללא מסגרת" 

פירושה, עוגן ריבית מט"ח בתוספת 15%. 

"ריבית עו"ש חובה ללא מסגרת" פרושה )ככל שמדובר בלקוחות 
שחוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993, אינו חל עליהם(, ריבית כפי 

שהבנק יקבע לעניין זה מעת לעת. 
"ריבית בסיסית" - ריבית שתקבע בטופס 10.1.6 

ההפקדה אשר ביחס אליה נקבע המרווח לגבי 
פיקדונות בריבית ניידת או משתנה. לדוגמא: 
ריבית הפריים, ריבית בנק ישראל, ריבית 

הליבור, ריבית התלבור וכד'. 

"ריבית בסיסית" - ריבית שתקבע בטופס ההפקדה אשר ביחס 
אליה נקבע המרווח לגבי פיקדונות בריבית ניידת או משתנה. 
לדוגמא: ריבית הפריים, ריבית בנק ישראל, עוגן ריבית מט"ח, 

ריבית התלבור וכד'. 
 

אם העביר הבנק לבקשתי סכום כסף מחשבון 10.2.2 
העו"ש שלי לפיקדון )להלן בסעיף 10 זה: 

"הפיקדון"(, ינהל הבנק את הפיקדון.  

סוג הפיקדון ופרטיו יוסכמו ביני לבין הבנק 
בסמוך לפני הפקדתו לרבות, לגבי פרעונו לעו"ש 
או לחלופין אופן חידוש הפיקדון, ככל שתנאי 

הפיקדון יאפשרו את חידושו.  

פיקדון המתחדש מאליו יחודש לתקופה נוספת 
הזהה לתקופה הבסיסית של הפיקדון המקורי 
)להלן "פיקדון מחודש"( עד למספר החידושים 

אם העביר הבנק לבקשתי סכום כסף מחשבון העו"ש שלי לפיקדון 
)להלן בסעיף 10 זה: "הפיקדון"(, ינהל הבנק את הפיקדון.  

סוג הפיקדון ופרטיו יוסכמו ביני לבין הבנק בסמוך לפני הפקדתו 
לרבות, לגבי פרעונו לעו"ש או לחלופין אופן חידוש הפיקדון, ככל 

שתנאי הפיקדון יאפשרו את חידושו.  

פיקדון שנקבע לגביו בטופס ההפקדה שהוא פיקדון המתחדש 
מאליו יחודש לתקופה נוספת הזהה לתקופה הבסיסית של 
הפיקדון המקורי )להלן "פיקדון מחודש"( עד למספר החידושים 

המרבי לאותו סוג פיקדון.  

הבנק יהיה רשאי שלא לחדש את הפיקדון אם במועד החידוש 
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המרבי לאותו סוג פיקדון.  

הבנק יהיה רשאי שלא לחדש את הפיקדון אם 
במועד החידוש תהיה נהוגה בבנק תקופה אחרת 
לגבי פיקדונות מאותו סוג, או שהבנק לא יקבל 

באותו מועד פיקדונות מאותו סוג. 

כל עוד לא נאמר אחרת בטופס ההפקדה, במועד 
חידוש הפיקדון תחול אותה הפחתה או תוספת 
שחלה במועד ההפקדה ביחס לריבית הבסיסית 
)להלן: "המרווח מהריבית הבסיסית"(, אלא 
אם משכתי חלק מסכומי הפיקדון במהלך 
תקופת הפיקדון או בעת חידושו והכל כמפורט 
בטופס ההפקדה. כל עוד הפיקדון ישמש 
כבטוחה לאשראי מכל סוג שהוא, אזי, במועד 
הפירעון הסופי יופקדו כספי הפיקדון בפיקדון 
חדש שבועי או חודשי וכן הלאה כל עוד הפיקדון 
משמש בטוחה לאשראי כאמור. שיעור הריבית 
בפיקדון החדש, יקבע על ידי הבנק על פי מרווח 
קבוע מריבית הפריים ליום החידוש )לפיקדון 
בש"ח( או מריבית הלייבור )בפיקדון במט"ח( 
ולא יפחת מהריבית המפורטת בטבלת הריבית 

התעריפית הנהוגה בבנק לסכום הפיקדון. 

תהיה נהוגה בבנק תקופה אחרת לגבי פיקדונות מאותו סוג, או 
שהבנק לא יקבל באותו מועד פיקדונות מאותו סוג. 

בהתייחס לפיקדון מחודש שאינו בריבית קבועה, הרי שכל עוד לא 
נאמר אחרת בטופס ההפקדה, במועד חידוש הפיקדון תחול אותה 
הפחתה או תוספת שחלה במועד ההפקדה ביחס לריבית הבסיסית 
)להלן: "המרווח מהריבית הבסיסית"(, אלא אם משכתי חלק 
מסכומי הפיקדון במהלך תקופת הפיקדון או בעת חידושו והכל 

כמפורט בטופס ההפקדה.  

כל עוד הפיקדון ישמש כבטוחה לאשראי – אזי במועד הפירעון, 
הכספים יופקדו מיידית בפיקדון שבועי בהתאם לטבלת הריבית 

התעריפית הנהוגה בבנק לסכום הפיקדון.  

הודעה עם פירוט תנאי הפיקדון תישלח ללקוח לאחר מועד 
ההפקדה בפיקדון החדש.  

אם במועד הפירעון של הפיקדון השבועי, הפיקדון עדיין ישמש 
כבטוחה כמתואר, אזי הכספים ייפרעו לעו"ש ויופקדו מחדש 
באותו האופן וכן הלאה עד לביטול השעבוד או עד לקבלת הוראה 

אחרת מהלקוח להפקדה בפיקדון חלופי. 

הלקוח יהיה רשאי לבקש להפקיד את הכספים בפיקדון חלופי. 
ההפקדה בפיקדון החלופי נתונה לשיקול דעתו של הבנק. 

אני לא אהיה זכאי למשוך או לקבל את כספי 10.2.11 
הפיקדון כולם או מקצתם, או את הריבית 
והפרשי ההצמדה בגינם, לפני מועד פירעונו 
המוסכם של הפיקדון, אלא בהסכמת הבנק 

ובתנאים שקבע הבנק בכפוף לכל דין. 
בכל מקרה שהבנק יסכים לבקשתי למשיכת 
פיקדון לפני מועד פירעונו )להלן בסעיף זה: 
"שבירת פיקדון"( יהיה הבנק רשאי לנכות 
מסכום הפיקדון סכומים בגין עלויות הנגרמות
משבירת הפיקדון, וכתוצאה מכך אני עשוי
לקבל סכום שיהיה קטן מסכום הקרן שהופקדה
בפיקדון. כמו כן ידוע לי שלא אהיה זכאי
לריבית כלשהי בגין התקופה שמיום

ההפקדה/החידוש ועד ליום המשיכה. 

 
 
 
 
 

אני לא אהיה זכאי למשוך או לקבל את כספי הפיקדון כולם או 
מקצתם, או את הריבית והפרשי ההצמדה בגינם, לפני מועד 
פירעונו המוסכם של הפיקדון, אלא בהסכמת הבנק ובתנאים 

שקבע הבנק בכפוף לכל דין. 
משיכה שלא בתחנות )להלן: "שבירה"(, איננה חלק מתנאי 
הפיקדון וכפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. בכל מקרה 
שהבנק יסכים לבקשת הלקוח לשבירה, ידוע ללקוח כי שבירת 
הפיקדון תהא כרוכה בעלויות ובקבלת רווחים מופחתים, 
ובמקרים מסוימים לא ישולמו רווחים כלל ואף תיתכן פגיעה 

בקרן. 
 

"עוגן ריבית מט"ח יומי". "ריבית ליבור היומי" 12.1 
 12.2 EURIBOR / ביטול ריבית הליבור

במקרה בו ריבית הליבור או ריבית ה-
EURIBOR )"הריביות הרלבנטיות"( לא
תהיינה קיימות ו/או תחדלנה מלהתפרסם,
יהיה רשאי הבנק, על פי שיקול דעתו הבלעדי,
להחליפן בעוגני ריבית חלופיים במטבעות
הרלבנטיים, אשר טרם נקבעו, אשר יהיו
מקובלים בעולם כחלופות לריביות הרלבנטיות
)"הריבית החלופית"(. כמו כן, נוסף על שינוי
עוגן הריבית, עשוי המעבר לעוגני ריביות נטולות
סיכון לחייב עדכון עלות בגין הסיכון כך שייתכן
כי ישנה הבנק את המרווח במוצרים

הרלבנטיים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הריבית החלופית תבוא במקום הריביות 
הרלוונטיות בכל מסמך של הבנק, בין אם הוא 
חתום על ידי ובין אם לאו, אשר יש בו 
התייחסות לריביות אלה. הבנק יעדכן אותי 
בדבר קביעת עוגני הריבית החלופים ואופן 
החישוב הנוסף של עלויות הסיכון, במועד בו 
ייקבעו, אם עוגן הריבית החלופי אשר ייקבע, 

לא יהיה עוד עוגן ריבית נטולת סיכון, 
 

 )LIBOR( ביטול ריבית הליבור

במועד שינוי הריבית הראשון אחרי הפסקת פרסום ריבית הליבור 
בתאריך 1.1.2022 )ולגבי ליבור דולר בתאריך 30.6.2023( יוחלפו 
הריביות הנ"ל בעוגני ריבית  מט"ח כהגדרתם בסעיף 2 לעיל.. כמו 
כן, נוסף על שינוי עוגן הריבית, עשוי המעבר לעוגני ריביות נטולות 
סיכון לחייב עדכון עלות בגין הסיכון, כך שייתכן כי ישנה הבנק 

את המרווח במוצרים הרלבנטיים הקיימים. 

הריבית החלופית תבוא במקום ריבית הליבור בכל מסמך של 
הבנק, בין אם הוא חתום על ידי ובין אם לאו, אשר יש בו 
התייחסות לריביות אלה. הבנק יעדכן אותי בדבר קביעת עוגני 
הריבית החלופים ואופן החישוב הנוסף של עלויות הסיכון, במועד 

בו ייקבעו. 

במקרה בו עוגן ריבית מט"ח לא יהיה קיים ו/או יחדל 
מלהתפרסם ו/או צפוי לחדול מלהתפרסם ו/או יונהג בשוקי 
העולם עוגן ריבית מט"ח שונה, במקום או במקביל לעוגן ריבית 
מט"ח הקיים, הבנק יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, 
להחליפו בעוגן ריבית חלופי במטבע הרלבנטי, אשר טרם נקבע, 
ואשר יהיה מקובל בעולם כחלופה לעוגן הנ"ל )"הריבית 
החלופית"(. יתכן כי בעקבות קביעת הריבית החלופית יידרש, 

לדעת הבנק, גם עדכון תוספת הסיכון / המרווח. 

עם קביעת עוגן הריבית החלופי בכל מטבע רלבנטי, לרבות שינוי 
תוספת הסיכון / המרווח, הבנק ישלח לי עדכון על כך.  הודעת 

העדכון  תשלח לפחות 45 יום לפני מועד השינוי. 
תקבולים לחשבון מבנק בחו"ל עשויים להגיע בצירוף בקשה, סעיף חדש  12.4

לחייב בעמלות אך ורק את המעביר )our(. למרות האמור בבקשת 
ה-our, הבנק יחייב את חשבוני בהתאם לתעריפון הבנק. אם 
לתקבול צורפה בקשת ben, היינו לחייב אותי המוטב )ה-



 

 

 

 (1.2022) תנאים כלליים לניהול חשבון
 הנוסח החדש הנוסח הקודם מס' סעיף

beneficiary( בכל העמלות, הבנק יחייב את חשבוני בהתאם 
לתעריפון הבנק, וכן בעמלות נוספות הנובעות מהפעולה, בהתאם 
להנחיית הבנקים בחו"ל. כמו כן, הבנק אינו מאפשר העברות 
מחשבוני לחו"ל בשיטת ben, היינו תוך חיוב בעמלות של החשבון 

המוטב בלבד. 
 היה הבנק סבור כי פעולה כלשהי נרשמה בטעות בחשבון או סעיף חדש 17.3 

שנפלה טעות ברישום כלשהו בחשבון לרבות עקב סכום שגוי, 
מועד שגוי, שער שגוי, ערך נקוב שגוי וכו', או כי פעולה כלשהי לא 
נרשמה בחשבון עקב טעות יהיה הבנק רשאי בכל עת לתקן את 
הטעות והנובע ממנה. התיקון יבוצע על ידי חיוב ו/או זיכוי 
החשבון, הכל לפי העניין ובהתאם לנסיבות המקרה, ובכפוף 

להוראות בנק ישראל. 
"או באשנבי השירות" 33.3 

 
המילים נמחקו 

טבלת 
"תמצית 
התנאים 

המהותיים 
של חוזה 

שירותי 
התשלום 

בהתאם לפרק 
ג' לחוק 

 נמחקו השורות המתייחסות לאמצעי התשלום "אשנב בנק".
 

תנאים לניהול אשראי ללקוח פרטי/עסקי )1.2022( 
הנוסח החדש הנוסח הקודם מס' סעיף 

"עוגן ריבית מט"ח" – כהגדרתו מעת לעת ב"תנאים כלליים הגדרה חדשה 2 
לניהול חשבון", שהלקוח חתום עליה. 

 
"עוגן ריבית מט"ח יומי". "ריבית ליבור היומי" 38 

כותרת חלק 
ב)6( 

 

הלוואה צמודה למטבע חוץ )בריבית ליבור(
 

הלוואה צמודה למטבע חוץ )לפי עוגן ריבית מט"ח(  
 

"עוגן ריבית". "ריבית ליבור" 58 
")בעוגן ריבית מט"ח(". ")בריבית ליבור(" 59.2 
סכום ההלוואה ישא ריבית שנתית צמודה 60.1 

לשער היציג היסודי. הריבית השנתית תהיה 
בשיעור השווה ל"שער הליבור" בהגדרתם 
להלן )או לריבית החלופית, כהגדרתה בסעיף 
12.2 בחוברת ניהול חשבון(, בתוספת מרווח 
קבוע באחוזים, עליו יוסכם בין הבנק ללקוח 
)להלן בחלק זה: "המרווח"( )שער הליבור 
)או הריבית החלופית( בצירוף המרווח, 
ייקרא בחלק זה: "שיעור הריבית הכולל"(. 
ריבית הליבור תיקבע לתקופה של שלושה 
חודשים או ששה חודשים קלנדריים לפי 
הלוח הגרגוריאני או תקופה אחרת, כפי 
שיוסכם בין הבנק ללקוח בעת מתן ההלוואה 
)בחלק זה: "תקופת הריבית"(. שיעור 
הריבית הכולל על ההלוואה יחושב לגבי כל 
תקופת ריבית על הסכומים שהלקוח יהיה 
חייב לבנק מזמן לזמן, בגין היתרה הבלתי 

מסולקת של סכום ההלוואה. 

סכום ההלוואה ישא ריבית שנתית צמודה לשער היציג 
היסודי. הריבית השנתית תהיה בשיעור השווה לשיעור עוגן 
ריבית המט"ח  )או לריבית החלופית, כהגדרתה בסעיף 12.2 
ב"תנאים כלליים לניהול חשבון"(, בתוספת מרווח קבוע 
באחוזים, עליו יוסכם בין הבנק ללקוח )להלן בחלק זה: 
"המרווח"( )שיעור עוגן ריבית המט"ח )או הריבית החלופית( 
בצירוף המרווח, ייקרא בחלק זה: "שיעור הריבית הכולל"(. 
עוגן ריבית המט"ח ייקבע לתקופה שתוסכם בין הבנק ללקוח 
בעת מתן ההלוואה )בחלק זה: "תקופת הריבית"(. שיעור 
הריבית הכולל על ההלוואה יחושב לגבי כל תקופת ריבית על 
הסכומים שהלקוח יהיה חייב לבנק מזמן לזמן, בגין היתרה 

הבלתי מסולקת של סכום ההלוואה. 
 

מבוטלים  60.2+60.3 
כותרת חלק 

ג)1( 
הלוואה במטבע חוץ )בריבית  ליבור( 

 
הלוואה במטבע חוץ )לפי עוגן ריבית מט"ח( 

 
קביעת עוגן ריבית מט"ח ודרך החישוב קביעת ריבית הליבור ודרך החישוב 64 

סכום ההלוואה ישא ריבית שנתית בשיעור 64.1 
השווה ל"שער הליבור" )כהגדרתו בסעיף 
60.2 לעיל( בתוספת המרווח )כהגדרתו 
בסעיף 60.1 לעיל( )שער הליבור )או הריבית 
החלופית( בצירוף המרווח, ייקרא בחלק זה: 
"שיעור הריבית הכולל"(. ריבית הליבור 
תיקבע לתקופה של שלושה חודשים או 
ששה חודשים קלנדריים לפי הלוח 
הגרגוריאני או תקופה אחרת, כפי שיוסכם  

סכום ההלוואה ישא ריבית שנתית בשיעור השווה לשיעור 
עוגן ריבית המט"ח  בתוספת המרווח )כהגדרתו בסעיף 60.1 
לעיל( )שיעור עוגן ריבית המט"ח )או הריבית החלופית( 
בצירוף המרווח, ייקרא בחלק זה: "שיעור הריבית הכולל"(. 
עוגן ריבית המט"ח ייקבע לתקופה שמוסכם בין הבנק ללקוח 
בעת מתן ההלוואה )בחלק זה: "תקופת הריבית"(. שיעור 
הריבית הכולל על ההלוואה יחושב לגבי כל תקופת ריבית על 
הסכומים שהלקוח יהיה חייב לבנק מזמן לזמן, בגין היתרה 

הבלתי מסולקת של סכום ההלוואה. 



 

 

 

תנאים לניהול אשראי ללקוח פרטי/עסקי )1.2022( 
מס' סעיף 

 
הנוסח החדש הנוסח הקודם 

בין הבנק ללקוח בעת מתן ההלוואה )בחלק 
זה: "תקופת הריבית"(. שיעור הריבית 

הכולל על ההלוואה יחושב לגבי כל תקופת 
ריבית על הסכומים שהלקוח יהיה חייב 

לבנק מזמן לזמן, בגין היתרה הבלתי 
מסולקת של סכום ההלוואה. 

 

 מבוטל 64.2 
")לפי עוגן ריבית מט"ח(". ")בריבית ליבור(" 64.3 

 


