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  פיקדון עוגן מק"מ

 
 תאריך ביצוע  שעה  מס' חשבון

 יום חודש שנה               
                     

 
 סוג לקוח

   יחיד 
   תאגיד 

        שם הלקוח:   _________________________________ שם הלקוח:   _________________________________ 
 

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

 
לא צמוד בריבית משתנה על בסיס עוגן  פקדון לזמן קצוב נויד לזכותולהפק נואני הח"מ מבקש לפתוח על שמ

  .בטופס זהבסכום ובתנאים כמפורט שתשולם אחת לשנה, תשואת מק"מ
 
 

 פרופיל קב"ח תקופת הפיקדון  סכום הפקדון

               13 19 43 חודשים 

               49 14 41 חודשים 

               34 14 49 שיםחוד 

 תנאי פרעון
תשולם בתום  קרן

  תקופה
   96 16 44 חודשים 

ריבי
 ת

    תשולם שנתית

 
 עור הריבית במועד ההפקדהיש

 

 סוג הריבית

 

 שיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה 

 ריבית משתנה
 עוגן מק"מ על בסיס

ריבית עוגן 
 מק"מ

 מרווח
 )תוספת 

 או ניכוי(  

ריבית נומינלית 
 תיתשנ

ריבית 
מתואמת 

 שנתית
 

 
 

   

 
 

 
 הוראה טלפונית:

 נמסרה הודעה לביצוע פעולה באמצעות הטלפון ו/או מכשיר פאקסמיליה, יצוינו בנוסף הפרטים הבאים:
שם מקבל    נמסר ע"י: 

 ההוראה: 
  

      
   תמצית תרשומת שיחה:  

   
   
   
 

 
 

ידועים  בטופס זהיני מאשר כי יתר  התנאים הכלליים המפורטים הר ,הריני לאשר הרישום דלעיל. כמו כן
 לי ומחייבים אותי.
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 פיקדון עוגן מק"מ תנאי

 הגדרות .2
פקדון בשקלים חדשים, לא צמוד, בסכום,  -פקדון  א.

בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי שנקבעו במעמד 
 דון בפועל, כמפורט בטופס הפקדה זה.  הפקדת הפק

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

כל יום, למעט יום שבת, ימי – יום עסקים ג.
שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, 
ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי 

עות ותשעה באב, וכן של פסח, יום העצמאות, חג השבו
יום לגביו נקבע על ידי המפקח על הבנקים כי אינו יום 

 עסקים בנקאי.

כל אחת מתקופות הזמן בה שיעור  – תקופת ריבית .ד
( 21הריבית יהיה קבוע ושאורכה יהיה שנים עשר )

 חודשים.

איגרות חוב המונפקות בסדרות על ידי מדינת  -מק"מ  .ה
אשר לווה מדינת  ישראל למטרת מלווה קצר מועד

ישראל בהתאם להוראות חוק מלווה קצר מועד, 
ו/או כל דין שיבוא במקומו ו/או בנוסף  2891-התשמ"ד

לו, הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 
ואשר נמכרות במכרז על ידי בנק ישראל ואינן נושאות 

 ריבית ו/או הפרשי הצמדה. 

לפני תום מק"מ אשר הונפקו סמוך  –מק"מ לשנה  .ו
תקופת הריבית הרלבנטית ואשר מועד פדיונן נקבע 

חודשים ממועד תום  21לתקופה הקרובה ביותר לתום 
תקופת הריבית הרלבנטית ובלבד שמועד פדיונן  הנו 

חודשים ממועד תום תקופת הריבית  21לפחות 
במקרה ובתום תקופת הריבית הרלבנטית הרלבנטית. 

לשנה  איגרות  מכאמור יהיה המק" מלא קיים מק"
חוב ממשלתיות שקליות אחרות שאינן נושאות הפרשי 
 הצמדה, הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

אביב ואשר מועד פדיונן נקבע לתקופה הקרובה ביותר 
  חודשים ממועד תום תקופת הריבית הרלבנטית. 21-ל

שיעור התשואה ברוטו לפדיון בסוף  -תשואת המק"מ  ז.
 ורסה לניירות ערך בת"איום המסחר בב

 ריבית עוגן  .ח

מק"מ לשנה  תשואת -הריבית הראשונה  בתקופת (2
תקופת הריבית  חילתהמסחר הקודם ליום ת ביום

לפי בחירת הבנק, ממוצע תשואת  או ,הראשונה
ימי המסחר שלפני יום  בחמשתמק"מ לשנה 

 ;אשונההריבית הר תקופת תחילת

"מ לשנה מק תשואת -בתקופות הריבית המעודכנת  (1
תקופת הריבית  חילתהמסחר הקודם ליום ת ביום

לפי בחירת הבנק, ממוצע  או , הרלבנטיתהמעודכנת 
תשואת מק"מ לשנה בחמשת ימי המסחר שלפני 

 תקופת הריבית המעודכנת הרבלנטית.  תחילת יום

 מתנהליום בו  - משמעוזה  בסעיף "יום מסחר" המונח
אביב -בתל מסחר במק"מ לשנה בבורסה לניירות ערך

 בע"מ

המרווח )תוספת או ניכוי( מריבית העוגן לצורך –מרווח .ט
קביעת שיעור הריבית המשתנה כמפורט בטופס הפקדה 

 זה. 

שיעור ריבית העוגן -ריבית לתקופת הריבית הראשונה  .י
 לתקופת הריבית הראשונה בצירוף המרווח. 

שיעור ריבית העוגן בתקופת הריבית  –ריבית מעודכנת יא.
 ית, בצירוף המרווח.הרלבנט

ריבית לתקופת הריבית  – ריבית משתנה או ריבית יב.
 הראשונה  או הריבית המעודכנת כהגדרתם לעיל.

 יום ההפקדה בחודש הגריגוראני. –היום הקובע  יג.

 
 
 

 
 כללי .      1
כל התנאים, ההסכמים, ההוראות, ההסדרים,     

ההתחייבויות והמסמכים שחתמתי ו/או אחתום בעתיד 
בקשר לפקדון ו/או לחשבון בכל זמן שהוא )להלן: 
"ההסכמים"( וכן הנהלים והכללים הנהוגים והמקובלים 
בבנק לפי החלטות הבנק כפי שהם כיום וכפי שיהיו ו/או 
ישתנו מפעם לפעם )להלן: "הנהלים"(, בכל הקשור 
והנוגע לפקדון ו/או לחשבון, יחולו על הפקדון לרבות 

שלילית )קנס שבירה(, עמלותיכם, בעניין הריבית, ריבית 
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 שאינה ניתנת 
ליישוב בין ההסכמים ו/א הנהלים לבין תנאי כתב זה, כי 

 עדיפות.אז מוסכם עלי שהוראות כתב זה תהיינה 
 
 תקופת הפקדון .4

הפקדון יהיה לתקופה כפי שנקבעה מראש עם הלקוח  
כאמור בטופס זה. בתום תקופת הפקדון יזוכה חשבון 

 הלקוח בכל הסכומים המגיעים לו, לפי הוראת טופס זה.
 
 חישוב הריבית        .3

משתנה כמצוין על גבי טופס הפקדון ישא ריבית  .א
ריבית כאמור, ישא  . לא צוין שיעורהפקדה זהנ

הפקדון ריבית בשיעור כפי שנקבע בטבלת הריבית 
הנהוגה  אותה עת בבנק לגבי פקדון כאמור ובסכום 

 דומה בריבית משתנה.
על פי שיעור הריבית המשתנה החל הריבית תחושב  .ב

במקרה זה, יובהר כי שיעור  תקופת ריבית. באותה 
עור הריבית המצוין על גבי טופס זה מציין רק את שי

, והוא נתון בתקופת הריבית הראשונההריבית החל 
 לשינויים כמפורט לעיל.

הריבית בפקדון תחושב לפי מספר הימים בפועל  .ג
שעברו מיום ההפקדה ועד ליום תשלום הריבית 

יום  563ביחס למספר הימים המדויק באותה שנה )
 בשנה רגילה(, ללא חישוב ריבית דריבית.

ללקוח פרע ותשולם לכל תקופת ריבית תהריבית   .ד
במועד קבוע, שיהיה  שנה בתום תקופת הריביתמידי 

 מהשנה העוקבת לשנתזהה ליום הקובע וזאת החל 
השנתית ההפקדה, בדרך של זקיפת סכום הריבית 

 לחשבון הלקוח בבנק.שנצברה כאמור 
 

 זיכוי חשבון  .1
  הלקוח  כל סכום של קרן ו/או ריבית, שיזקפו לזכות             
במהלך תקופת הפקדון, לרבות   ן הלקוח בבנקחשבוב

בגין פרעון מלא או חלקי במהלך תקופת הפקדון,  ו/או 
 בתום תקופת הפקדון, לא ישאו כל ריבית.

 
 תאריך שאינו יום עסקים          .9

הלקוח כל פעולה לזכות או לחובת  הפקדון ו/או חשבון 
ק, ידחה בקשר לפקדון שחלה ביום שאינו יום עסקים בבנ

הריבית תשולם וביצועה ליום העסקים הסמוך שלאחריו, 
 בהתאם למספר הימים בפועל.

 
 איסור משיכה טרם מועד .       4

לא יהיה רשאי למשוך את הפקדון כולו או חלקו  לקוחה 
התיר הבנק על  (.שבירה"טרם הגיע מועד הפרעון )להלן "

לקו, פי שיקול דעתו הבלעדי שבירת הפקדון, כולו או ח
יהיה הבנק רשאי לחייב את הלקוח בקנס שבירה בשיעור 
שיקבע הבנק במועד השבירה. כמו כן לא יהיה הלקוח 
זכאי לריבית שנצברה לזכותו בגין הפקדון. אם שולמו 
למפקיד תשלומים כלשהם ע"ח הפקדון; ריבית וקרן, 

 יקוזזו סכומים אלה מסכום הפקדון כאמור לעיל.
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 שיעבודים         .4

סכום הפקדון ו/או חשבון הלקוח ו/או זכויות הלקוח  א.
כלפי הבנק לא יהיה ניתנים להעברה או להסבה או 
לשיעבוד לכל אדם או גוף, למעט הבנק, אלא אם 

 ניתנה על כך הסכמת הבנק מראש ובכתב.
היו כספי הפקדון משועבדים, וכל עוד הם משועבדים  ב.

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

 החתומה ע"י הבנק.
 
 קיזוז ועכבון .6

מבלי לגרוע מכל זכות  של הבנק  על פי ההסכמים או על 
פי כל דין, לבנק תהיה  זכות קיזוז ועכבון מלאה על כספי 

זכויות הלקוח כלפי  הפקדון ו/או חשבון הלקוח ו/או
הבנק, בגין 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 כספי הפקדון ובכלל, תהינה כפופות לזכות 

ו באו להוסיף העכבון ו/או הקיזוז של הבנק. הוראות אל
ולא לגרוע מעל זכות קיזוז ו/או עכבון של הבנק על פי כל 

 מסמך אחר.
  

 .     מס26
הבנק יהיה רשאי, בהתאם להוראות הדין, לנכות במקור  

ו/או בכל דרך אחרת, את המס )מס הכנסה ו/או כל מס 
ו/או היטל אחר( שיחול על הכספים המופקדים בפקדון 

( באופן ניכוי המס"לה )להלן "ו/או הריבית בגין כספים א
שהסכומים בפקדון יעמדו לזכות הלקוח רק לאחר ניכוי 

 המס.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 חתימת הלקוח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מפקיד תאגיד .22
עבור  לקוחהופקד הפקדון על ידי תאגיד מצהיר בזאת ה 

התאגיד כי התאגיד התאגד כדין, כי הינו מורשה עפ"י 
תזכיר ותקנות התאגיד לבצע את פעולת ההפקדה בשם 

ו כל ההחלטות בקשר לשעבוד הפקדון התאגיד, כי נתקבל
על מסמך זה  לקוחבמקרה והוא משועבד וכי חתימת ה

 מחייבת את התאגיד כדין.
 

 תוקף תנאי חשבון .21
התנאים החלים על החשבון יחולו גם על פקדון זה  

בשינויים המחויבים ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כל 
בון, הוראה שניתנה לגבי החשבון והרשאה לפעול בחש

 יראו אותה כאילו ניתנה גם לגבי פקדון זה.
 

 הוראות טלפוניות .24
הסכים  נמסרה הוראה טלפונית על ידי הלקוח, והבנק 

ההתקשרות  במסמכילבצעה, יחול על ההוראה האמור 
מתן הוראות שלא בכתב כאילו נחתמו  לענייןשל הבנק 

על ידי הלקוח. אין לראות בהסכמת הבנק לביצוע אלה 
טלפונית אחת של הלקוח כהסכמה כללית לבצע  הוראה

את כל הוראותיו הטלפוניות של הלקוח, אלא אם הסכים 
 לכך הבנק מראש.

 
 כפיפות להורות דין  .23

תנאי הפקדון יהיו כפופים להוראות כל דין ולהוראות   
הרשויות המוסמכות, כפי שישתנו מפעם לפעם, וכל שינוי 

 אף האמור לעיל.  בהוראות אלו יחייב את הלקוח על
 

 פרשנות .21
גם יחיד במשמע, וכן להפך: וכל  -בכתב זה לשון רבים  

אף תאגיד במשמע, וכן להפך.  -האמור בקשר לאדם 
נחתם כתב זה ע"י שניים או יותר, כי אז תחשב חתימתם 
כמחייבת את כולם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד, כלפי 

 הבנק.
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 שם וחתימה


