סניף:
שם חשבון:

הפקדה לפז"ק במטבע חוץ
מס' חשבון

תאריך ביצוע
חודש
שנה

שעה

יום

שם לקוח:
לכבוד
בנק ירושלים בע"מ (להלן "הבנק")
במסגרת ההסכם לפתיחת חשבון בקשר לחשבון הנקוב לעיל ,שנחתם בינינו ,וכפי ששונה או ישונה מפעם לפעם (להלן:
"ההסכם לפתיחת חשבון") ,ובכפוף לכל התחייבויותינו כלפיכם על פיו ועל פי כל מסמך אחר שחתמנו ו/או שנחתום עליהם,
אני/ו הח"מ מבקש/ים לפתוח על שמי/נו ולהפקיד לזכותי/נו פקדון לזמן קצוב  -פז"ק במטבע חוץ בחשבוננו הנ"ל ,בסכום
ובתנאים כמפורט בטופס זה.
סוג לקוח:

יחיד תושב ישראל

יחיד תושב חוץ

תאגיד ישראלי

תאגיד זר

שם המטבע:
תקופת הפקדון
שבוע
חודש
 1חודשים
 8חודשים
שנה
אחר

סכום הפקדון

קבוצת חשבון
292,282,282,222
299,289,289,229
291,281,281,221
299,289,289,229
291,281,281,221

ריבית שנתית לפי תקופה
(במועד ההפקדה)
מתואמת
נומינלית

חידוש אוטומטי של הפקדון
לא לחדש
לחדש ריבית לחשבון:

כן
לא
אופן תשלום המס:
לקזז מס מהריבית
לחייב עו"ש במס
מטבע לתשלום מס:
מט"ח
ש"ח
חודשי עד  9חידושים
מס' חידושים:
שבועי עד  22חידושים

הערות

הריני לאשר הרישום דלעיל לרבות המסלולים המסומנים ב  .X -כמו כן הריני מאשר כי יתר התנאים הכלליים המפורטים
בטופס זה ,ידועים לי ומחייבים אותי.
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תנאי פקדון לזמן קצוב (פז"ק) במטבע חוץ
 .2הגדרות
א" .פקדון" –
פקדון במט"ח ,לתקופה מוגדרת מראש ,בסוג המטבע,
בסכום ,בריבית ובתנאים מוסכמים ,כפי שנקבעו במעמד
הפקדת הפקדון ,בטופס הפקדה זה .הפקדון יכול להיות חד
פעמי או מתחדש מידי פעם בפעם לתקופה נוספת.
ב" .חשבון" –
חשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים בע"מ.
ג" .יום עסקים" –
יום שבו הבנקים בישראל ,הבנקים במדינה שבה מטבע
החוץ מהווה הילך חוקי ,והבנקים אשר באמצעותם
מתבצעת העסקה ,מבצעים עסקות בפקדונות בשווקי
הכספים
ד" .טבלת ריבית" –
טבלת ריביות מט"ח הנקבעת ע"י הבנק לפי תקופת הפקדון,
כפי שטבלה זו תשתנה מעת לעת.
ה" .ריבית " –
ריבית בשיעור נומינאלי שנתי כפי המצוין במסמך זה ,כפוף
לאמור בסעיף  5ובהסתמך על טבלת הריבית.
 .9כללי
כל התנאים ,ההסכמים ,ההוראות ,ההסדרים ,ההתחייבויות
והמסמכים שחתמתי ו/או אחתום בעתיד בקשר לפקדון 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 לפקדון ו/או לחשבון,
יחולו על הפקדון לרבות בענין הריבית ,ריבית שלילית (קנס
שבירה) ,עמלותיכם ,הוצאותיכם ,אופן ו/או דרכי החישוב של כל
האמור בכתב זה ,וכל חיוב ו/או זיכוי בגינם ,והם יחייבו אותי
בהתאם .קיימת אי התאמה או סתירה בין התנאים הכלליים
אשר יחייבו אותי לבין תנאי כתב זה ,כי אז מוסכם עלי שהוראות
כתב זה תהיינה עדיפות ,פרט אם הבנק לפי שיקולו הבלעדי
יחליט לנהוג אחרת.
 .1תום תקופת הפקדון
בכפוף לאמור בסעיף  5להלן ,בתום תקופת הפקדון יועברו ויזקפו
לזכותי ב"חשבון" סכום הפקדון הנ"ל בצירוף הריבית המגיעה
עליו ובניכוי מס כמצוין בסעיף .11
 .9חישוב הריבית
א .הפקדון ישא ריבית בשיעור נומינאלי שנתי כפי שנקבע עפ"י
טבלת הריבית הנהוגה באותה העת בבנק ,או בשיעור שונה
מטבלת הריבית ,אם הוסכם עליו ,כמצוין על טופס הפקדה
זה.
ב .אם נתנה הוראה לחידוש אוטומטי של הפקדון לתקופת
הפקדה נוספת ,יקבע שיעור הריבית לפקדון המחודש כאמור
בסעיף  5להלן.
ג .חישוב הריבית יעשה לפי מספר הימים בפועל שבאותה
תקופה ביחס למספר הימים המדויק באותה שנה (על בסיס
 565ימים או  566ימים בהתאמה) ללא חישוב ריבית דריבית.
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חידוש אוטומטי של הפיקדון
א .אם ניתנה הוראה לחידוש אוטומטי של הפיקדון
לתקופת הפקדה נוספת ,בתום תקופת הפיקדון יתחדש
הפיקדון יחד עם הריבית שנצברה לתקופת הפקדה
נוספת הזהה לתקופת ההפקדה שנסתיימה וכך גם
בחידושים הבאים לאחר מכן (לעיל ולהלן :תקופת
הפקדה נוספת).
ב .בתקופת הפקדה נוספת יישא הפיקדון ריבית קבועה
בשיעור נומינאלי שנתי שעליו הוסכם כמצוין בטופס
הפקדה זה.
ג .בתום כל תקופת פיקדון ,הריבית תצורף לקרן הפיקדון
באופן שהקרן והריבית יהוו ביחד את סכום קרן
הפיקדון החדשה ,והכל אלא אם כן הורה המפקיד לבנק
להעביר לחשבון בתום התקופה את הריבית שנצברה.
ד .הבנק יהיה רשאי לסרב לחדש אוטומטית את הפיקדון,
כאמור לעיל ,אם במועד החידוש לא יהיו נהוגים בבנק
פיקדונות מאותו סוג או מכל סיבה סבירה שהיא.
ה .המפקיד יהיה רשאי להפסיק את החידוש האוטומטי על
ידי מתן הוראה בכתב ,שתימסר לבנק מבעוד מועד ,לא
יאוחר משלושה ימי עסקים לפני תום מועד תקופת
הפיקדון האחרונה .אלא אם כן חתם המפקיד על
הסכמתו למתן הוראות שלא בכתב.
זיכוי חשבון
כל סכום של קרן ו/או ריבית ,שיזקף לזכותי בחשבון ו/או
סכומים כאמור שימצאו בחשבון בתום תקופת הפקדון ו/או
לאחר שבירה במשך תקופת הפקדון לא ישאו כל ריבית.
תאריך שאינו יום עסקים
כל פעולה לזכות או לחובת החשבון ו/או חשבון הפקדון ו/או
חשבון התמורה (קרן ו/או ריבית) בקשר לפקדון הנ"ל שחלה
ביום שאינו יום
עסקים ,יידחה ביצועה ליום העסקים הסמוך שלאחריו,
והריבית תשולם בהתאם לימים בפועל.
יום הפקדה
כל הפקדה שתעשה לאחר תום יום העסקים ,כנהוג בבנק בעת
ההפקדה ,תיחשב כהפקדה שנעשתה ביום העסקים הבא לאחר
יום ההפקדה .שעור הריבית יקבע עפ"י טבלת הריבית שתהיה
נהוגה בבנק ביום העסקים הבא.
שעבודים
א .ידוע לי כי במקרה ויהיו כספי הפקדון ו/או החשבון
משועבדים לטובת הבנק ו/או לטובת בנק אחר כי אז יהיו
כספי הפקדון כפופים להוראות כל הסכם לשעבוד כאמור
והבנק יהיה רשאי לא לנהוג כאמור בסעיפים  5ו.5
למרות כל האמור בסעיף זה ,ובסעיף  ,5היה סכום הפקדון
משועבד לבנק ו/או לבנק אחר ,יהיה הבנק רשאי לא
להעביר את סכום הפקדון לחשבון ו/או לא לכבד את
הוראתי להפסיק את החידוש האוטומטי .במקרה של
שעבוד כאמור ,יהיה הבנק רשאי בכל עת לנהוג עפ"י
ההסכם לשעבוד כספי הפקדון וכל הסכם ו/או התחייבות
אחרת החלים על הפקדון וכמתחייב מהם.
ב .היו כספי הפקדון משועבדים ,וכל עוד הם משועבדים
כאמור ,כי אז לא נהיה רשאים לעשות כל פעולה בחשבון
הפקדון (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות כל משיכת
כספים) ללא הסכמה מראש ובכתב החתומה ע"י הבנק.

 .22איסור משיכה טרם מועד
המפקיד לא יהיה רשאי למשוך את הפקדון כולו או חלקו
טרם הגיע מועד הפרעון או טרם הגיע מועד חידושו (להלן
"שבירה") .התיר הבנק על פי שיקוליו ותנאיו שבירת כל
הפקדון או חלק ממנו ,לא ישא הפקדון או חלק מהפקדון
שנמשך ריבית כלשהי והבנק יהיה רשאי לחייב את הלקוח
בקנס שבירה בשיעור שיהיה נהוג בבנק במועד השבירה.
כמו כן ,סכום הפקדון לא יהיה ניתן להעברה או להסבה או
לשעבוד ,אלא אם ניתנה על כך הסכמת הבנק מראש ובכתב,
פרט לזכות ולפקודת הבנק כבטוחה לחובות ו/או לחיובים
ו/או להתחייבות על שמי (כחייב עיקרי ,או כערב ,או אחרת)
כלפי הבנק ובהתאם לרישומי הבנק.
 .22מס
א .הבנק יהיה רשאי ,בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו מעת
לעת ,לנכות במקור ו/או בכל דרך אחרת ,את המס (מס
הכנסה ו/או כל מס ו/או היטל אחר) שיחול על הכספים
המופקדים בפקדון ו/או הריבית בגין כספים אלה (להלן
"ניכוי המס") באופן שהסכומים בפקדון יעמדו לזכותי
רק לאחר ניכוי המס.
ב .מובהר בזה כי היה ופקדון תושב חוץ משמש למתן
הלוואה או משועבד להבטחת הלוואה שניתנה לקרובו או
לחבר בני אדם שהוא בעל שליטה בו כמשמעותם בפקודת
מס הכנסה ,שהם תושבי ישראל ,הוא יהיה חייב במס
למרות שתושב חוץ פטור ממס.

חתימת הלקוח
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 .29תוקף תנאי חשבון
התנאים החלים על החשבון יחולו גם על פקדון זה ומהווים
חלק בלתי נפרד ממנו .לבנק תהיה בכל עת זכות קיזוז וזכות
עיכבון בנקאי על כספי פקדון זה .כל הוראה שניתנה לגבי
החשבון והרשאה לפעול בחשבון ,יראו אותה כאילו ניתנה גם
לגבי פקדון זה.
 .21הוראות טלפוניות
נמסרה הוראה טלפונית יחולו על ההוראה האמור ב"בקשה
לביצוע פעולות באמצעות הוראות טלפוניות".
 .29מעקב ופיקוח
אני מתחייב בזה כלפי הבנק להתמיד ולעקוב באופן רצוף
ושוטף ,אחר מצב חשבון הפקדון ,כך שאקפיד להיות תמיד
מעודכן ביתרותיהם ומצבם משך כל תקופת קיומם.
 .21פרשנות
בכתב זה לשון רבים  -גם יחיד במשמע ,וכן להפך :וכל האמור
בקשר לאדם  -אף תאגיד במשמע ,וכן להפך .נחתם כתב זה ע"י
שניים או יותר ,כי אז תחשב חתימתם כמחייבת את כולם ביחד
ו/או כל אחד מהם לחוד ,כלפי הבנק.
 .28כפיפות להוראות דין
תנאי הפקדון 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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