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 לפיקדון זמיןהפקדה  
 ימים 35בהתראה של 

ימים מעת  30)לאחר 
  ההפקדה( 

 
 

שם העובד מקבל 
 ההוראה

 ביצוע תאריך  מספר חשבון  דגם 

            
       0 3 6 0 1               

 
 

                      :   שם הלקוח
 
 
 

  תאגיד זר  תאגיד ישראלי             יחיד תושב חוץ             יחיד תושב ישראל    :סוג לקוח 
 
 

 לכבוד
 בנק ירושלים בע"מ )להלן "הבנק"(

 
 .בטופס זהבסכום ובתנאים כמפורט  ,זמיןפיקדון אני הח"מ מבקש לפתוח על שמי ולהפקיד לזכותי 

 
 תקופת הפיקדון  סכום הפיקדון

         
   חודשים 24

 
 עור הריבית במועד  ההפקדהיש

 

 הפריים על בסיסריבית משתנה   סוג הריבית

 ריבית הפריים בסיסעל  משתנה

             -                              

רווח מהפריים ימ 
 )הפחתה(

שנתית 
 נומינלית

 שנתית מתואמת

 
 

תנאי משיכה לפני תום 
 -התקופה 

 המפקיד רשאי למשוך את כספי הפיקדון )כולם או חלקם( בהודעה מראש ובכתב לבנק

ת הוראת למרות האמור לעיל יובהר כי לא ניתן יהיה לת ימים לפני מועד המשיכה. 35

 הימים הראשונים לאחר מועד ההפקדה. (30שלושים ) משיכה במהלך

 
 
 

                         בטופס זההריני מאשר כי יתר התנאים הכלליים המפורטים  ,כמו כן .הריני לאשר הרישום דלעיל

 ידועים לי ומחייבים אותי.
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  פיקדון זמיןתנאי 

 הגדרות   .1

ן לא צמוד לזמן קצוב, לתקופה פיקדו -א.  "פיקדון" 
מוגדרת מראש, בסכום, בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי 

  שנקבעו במעמד הפקדת הפיקדון, בטופס הפקדה זה. 

חשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים  -ב.   "חשבון" 
 בע"מ.

למעט יום שבת, ימי שבתון, שני , כל יום -ג.   "יום עסקים" 
של כיפור ויום כיפור, ראשון  ימי ראש השנה, ערב יום

ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום סוכות 
העצמאות, חג השבועות ותשעה באב או יום אחר שקבע 

 .המפקח על הבנקים

 .ריבית משתנה כהגדרתה להלן –"ריבית"  ד.

הנקבעת  לפיקדון זמיןטבלת ריביות  -"טבלת ריבית"  ה.
 ודעות בסניף.ע"י הבנק ומפורסמת בלוח המ

ריבית בשיעור המורכב משיעור  -" ריבית משתנה" .ו
קבוע  מרווחריבית הפריים כפי שתהיה מעת לעת בניכוי 

 מריבית הפריים.

הריבית הבסיסית שתהיה נהוגה  -"ריבית פריים"  .ז
 .מעת לעתבבנק, כפי שריבית זו תשתנה 

 .   כללי2    
ים, ההתחייבויות כל התנאים, ההסכמים, ההוראות, ההסדר    

והמסמכים שחתמתי ו/או אחתום בעתיד בקשר לפיקדון ו/או 
לחשבון בכל זמן שהוא וכן הנהלים והכללים הנהוגים 
והמקובלים בבנק לפי החלטות הבנק כפי שהם כיום וכפי 
שיהיו ו/או ישתנו מפעם לפעם, בכל הקשור והנוגע לפיקדון 

הריבית, ריבית  ןיבעניו/או לחשבון, יחולו על הפיקדון לרבות 
שלילית )קנס שבירה(, עמלותיכם, הוצאותיכם, אופן ו/או 
דרכי החישוב של כל האמור בכתב זה, וכל חיוב ו/או זיכוי 

. קיימת אי ובכפוף לכל דין בגינם, והם יחייבו אותי בהתאם
התאמה או סתירה בין התנאים הכללים אשר יחייבו אותי 

י שהוראות כתב זה לבין תנאי כתב זה, כי אז מוסכם על
 תהיינה עדיפות.

 קדון יתקופת הפ .3
תקופת קדון ) להלן: "יממועד הפקדת הפ חודשים  24
 "(. קדוןיהפ

 תום תקופת הפיקדון .4
סכום חשבון" בתום תקופת הפיקדון יועברו ויזקפו לזכותי ב" 

 הפיקדון הנ"ל בצירוף הריבית המגיעה עליו.
 חישוב הריבית .5

שעליו יבית בשיעור נומינאלי שנתי הפיקדון ישא ר א.
מצוין בטופס הפקדה זה. אם לא צוין שיעור כהוסכם 

ריבית בטופס ההפקדה ישא הפיקדון ריבית עפ"י טבלת 
 הריבית הנהוגה בבנק במועד ההפקדה.

 תתקופבחישוב הריבית יעשה לפי מספר הימים בפועל  .ב
שנה )על  כלביחס למספר הימים המדויק בהפיקדון 

ימים(, חישוב הריבית  יהיה לפי  366ימים או  365בסיס 
למען הסר ספק מובהר בזה כי  ריבית דריבית שנתית

קדון לפני תום תקופת יבמקרה של משיכת כספים מהפ
להלן, תחושב  6הפיקדון בכפוף לתנאים כמפורט בסעיף 

 קדון בפועל.יכספים מהפההריבית עד ליום משיכת 
 תום תקופת הפיקדון.   משיכת כספים מהפיקדון לפני 6

הלקוח יהא רשאי למשוך כספים שהצטברו לזכותו 
בפיקדון, כולם או חלקם, בתנאי שמסר לבנק הודעה בכתב, 

ימים לפחות לפני מועד  (35)שלושים וחמישה  בנוסח הבנק,
תהיה תקפה רק  תקופהבכל  .)להלן: התקופה( המשיכה

 למרות האמור לעיל הוראת משיכה אחת, אם ניתנה כזו.
שלושים  יובהר כי לא ניתן יהיה לתת הוראת משיכה במהלך

 ימים הראשונים לאחר מועד ההפקדה.ה (30)
 

 

 

 

 

 

 

 זיכוי חשבון .7
כל סכום של קרן ו/או ריבית, שיזקפו לזכות הלקוח בין 
בחשבונו בבנק ובין בכל חשבון אחר, בין בתום תקופת 

קדון במהלך תקופת ימלא של הפ ןבפירעוקדון ובין יהפ
 כל ריבית. ויישאקדון, לא יהפ

 ם עסקיםותאריך שאינו י .8
כל פעולה לזכות או לחובת החשבון ו/או חשבון הפיקדון 
בקשר לפיקדון הנ"ל שחלה ביום שאינו יום עסקים, יידחה 
ביצועה ליום העסקים הסמוך שלאחריו, והריבית תשולם 

 בהתאם לימים בפועל.
 יום הפקדה .9

כפי שפורסם ע"י קדה שתעשה לאחר תום יום העסקים, כל הפ
ההפקדה, תיחשב כהפקדה שנעשתה ביום  הבנק נכון למועד 

עור הריבית יקבע עפ"י יהעסקים הבא לאחר יום ההפקדה. ש
 טבלת הריבית שתהיה נהוגה בבנק ביום העסקים הבא.

 שעבודים .10
ידוע לי כי במקרה ויהיו כספי הפיקדון ו/או החשבון  א.

משועבדים לטובת הבנק ו/או לטובת בנק אחר כי אז 
יהיו כספי הפיקדון כפופים להוראות כל הסכם לשעבוד 

-ו 3כאמור והבנק יהיה רשאי לא לנהוג כאמור בסעיפים 
6 
, היה סכום 6-ו 3 פיםלמרות כל האמור בסעיף זה, ובסעי 

הפיקדון משועבד לבנק ו/או לבנק אחר, יהיה הבנק 
ת סכום הפיקדון לחשבון ו/או לא רשאי לא להעביר א
. למשיכת כספים לפני תום תקופהלכבד את הוראתי 

במקרה של שעבוד כאמור, יהיה הבנק רשאי בכל עת 
לנהוג עפ"י ההסכם לשעבוד כספי הפיקדון וכל הסכם 
ו/או התחייבות אחרת החלים על הפיקדון וכמתחייב 

 מהם.
בדים היו כספי הפיקדון משועבדים, וכל עוד הם משוע .ב

כאמור, כי אז לא נהיה רשאים לעשות כל פעולה בחשבון 
הפיקדון )ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות כל 
משיכת כספים( ללא הסכמה מראש ובכתב החתומה ע"י 

 הבנק.
 כבוןיקיזוז וע .11

או על ו/מבלי לגרוע מכל זכות  של הבנק  על פי ההסכמים 
ון מלאה על כספי כביפי כל דין, לבנק תהיה זכות קיזוז וע

ו/או זכויות הלקוח כלפי הבנק, בגין  החשבוןו/או  קדוןיהפ
כל התחייבות ו/או חוב של הלקוח כלפי הבנק, בין לבדו 
ובין ביחד עם אחרים, בין שהתחייבות או חוב הלקוח 
נוצרו בעבר ובין שייווצרו בעתיד, וכל זכויות הלקוח לגבי 

כבון ו/או יזכות העינה כפופות ליובכלל, תה תוכניתכספי ה
להוסיף ולא לגרוע  תהקיזוז של הבנק. הוראות אלו באו

כבון של הבנק על פי כל מסמך יל זכות קיזוז ו/או עכמ
 .אחר

 .  איסור משיכה טרם מועד12   
המפקיד לא יהיה רשאי למשוך את הפיקדון טרם הגיע  

לעיל  6ו/או שלא בהתאם לאמור בסעיף מועד הפרעון 
התיר הבנק על פי שיקוליו ותנאיו "(. שבירה" :)להלן

שבירת הפיקדון, לא ישא הפיקדון שנמשך ריבית כלשהי 
והבנק יהיה רשאי לחייב את הלקוח בקנס שבירה בשיעור 

 שיקבע הבנק במועד השבירה.
כמו כן, סכום הפיקדון לא ניתן להעברה או להסבה או  

לשעבוד, אלא אם ניתנה על כך הסכמת הבנק מראש 
פרט לזכות ולפקודת הבנק כבטוחה לחובות ו/או ובכתב, 

לחיובים ו/או להתחייבות על שמי )כחייב עיקרי, או כערב, 
 או אחרת( כלפי הבנק ובהתאם לרישומי הבנק.
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 .  מס13   

הבנק יהיה רשאי, בהתאם להוראות הדין, לנכות במקור  
ו/או בכל דרך אחרת, את המס )מס הכנסה ו/או כל מס 

או היטל אחר( שיחול על הכספים המופקדים בפיקדון ו/
( באופן ניכוי המס"ו/או הריבית בגין כספים אלה )להלן "

 שהסכומים בפיקדון יעמדו לזכותי רק לאחר ניכוי המס.
 לקוח תאגיד  .14   

הופקד הפיקדון על ידי תאגיד מצהיר בזאת המפקיד עבור  
רשה עפ"י התאגיד כי התאגיד התאגד כדין, כי הינו מו

מסמכי התאגיד לבצע את פעולת ההפקדה בשם התאגיד 
וכי נתקבלו כל ההחלטות בקשר לשעבוד הפיקדון במקרה 
והוא משועבד וכי חתימת המפקיד על מסמך זה מחייבת 

 את התאגיד כדין.
 תוקף תנאי חשבון .15   

התנאים החלים על החשבון יחולו גם על פיקדון זה  
ממנו. לבנק תהיה בכל עת זכות ומהווים חלק בלתי נפרד 

קיזוז וזכות עיכבון בנקאי על כספי פיקדון זה. כל הוראה 
שניתנה לגבי החשבון והרשאה לפעול בחשבון, יראו אותה 

 כאילו ניתנה גם לגבי פיקדון זה.
 
 
 
 
 

      

 חתימת הלקוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 שאינן בכתבהוראות  .16   

יחולו על ההוראה האמור ב"בקשה  בפקסה הוראה נמסר 
 ".שאינן בכתבלביצוע פעולות באמצעות הוראות 

 פרשנות .17   
וכל  ,פךיגם יחיד במשמע, וכן לה -בכתב זה לשון רבים  

פך. יאף תאגיד במשמע, וכן לה -האמור בקשר לאדם 
נחתם כתב זה ע"י שניים או יותר, כי אז תחשב חתימתם 

לם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד, כלפי כמחייבת את כו
 הבנק.

 –כפיפות להוראות דין  .18   
תנאי הפיקדון יהיו כפופים להוראות כל דין ולהוראות  

הרשויות המוסמכות, כפי שישתנו מפעם לפעם, וכל שינוי 
 בהוראות אלו יחייב את הלקוח על אף האמור לעיל. 
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 בנקחתימת ה


