פיקדון בהפקדה חודשית ל 5-שנים
שם העובד מקבל ההוראה

מספר חשבון

דגם

שנה

תאריך
חודש

יום

 דגם  – 3335קב"ח  – 500לקוח יחיד
 דגם  – 4335קב"ח  – 501לקוח תאגיד

בקשת הצטרפות לפיקדון בהפקדה חודשית "עתיד גמיש לא צמוד"
לכבוד
בנק ירושלים בע"מ (להלן" :הבנק")

( "פק"מ צובר")

 .1אנו הח"מ ,הלקוחות ,מבקשים בזה להצטרף לפיקדון בהפקדה חודשית "עתיד גמיש לא צמוד" (להלן" :הפיקדון") ,לפי התנאים
המפורטים בטופס זה.
שם הלקוחות( ________________________________________________________ :להלן" :הלקוחות").
א .סכום הפקדה ראשונה חד פעמית.₪__________ :
ב .סכום ההפקדה החודשית
סכום ההפקדה החודשית יהיה __________  ,₪או כל סכום אחר שאישר לנו הבנק לפי בקשתנו להפקיד במסגרת פיקדון זה
(להלן" :סכום ההפקדה החודשית").
ב .שיעור הריבית
 )1כל הפקדה בפיקדון תישא ריבית משתנה בשיעור שנתי המורכב משיעור ריבית הפריים בניכוי מרווח בשיעור קבוע כהגדרתו
בסעיף ב( )2להלן.
 )2שיעור המרווח הקבוע שינוכה מריבית הפריים יהיה כנקוב בטבלת הריביות של הבנק במועד ההפקדה הראשונה בתוכנית
(להלן" :שיעור המרווח הקבוע").
 )3ידוע לנו כי בעת חתימתנו על בקשה זו ,שיעור הריבית המשתנה לסכום ההפקדה החודשית בתוכנית זו הינו ,כדלקמן:
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
הריבית המשתנה
הריבית המשתנה
המרווח הקבוע מריבית
ריבית הפריים
(מתואמת)
(נומינלית)
הפריים
__________%
__________%
__________%
__________%
למען הסר ספק ,הננו לאשר בזה כי ידוע לנו ששיעור המרווח הקבוע יקבע במועד ההפקדה הראשונה בפיקדון.
 .2א  .הרשאה לחיוב חשבון -ההפקדה החודשית תבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון לפי אחד מהמועדים שלהלן (נא סמן :)X
 1 בחודש

 10 בחודש

 21 בחודש

"חשבון" לעניין סעיף זה  -משמעו חשבון הבנק המסחרי ממנו ימשכו ההפקדות בהוראת קבע.
* (במקרה שלא סומן מועד לחיוב חודשי יבוצע החיוב ב 1 -בחודש ).
 .3הרינו מורים לכם בזאת להגדיל מידי חודש את סכום ההפקדה החודשית לעומת סכום ההפקדה החודשית האחרונה כפי
המפורט להלן (נא סמן :)X
 ללא שינוי.
 בתוספת .1%
(במקרה שלא סומן אופן ההגדלה ,לא תבוצע הגדלה )
חתימת הלקוח
 .4הגדרות
א" .החשבון" – חשבון הלקוחות אשר פרטיו מצויים בראש מסמך זה.
ב" .הפיקדון"  -פיקדון על פי התנאים המפורטים במסמך זה והכל באמצעות החשבון.
ג" .היום הקובע"  -יום ההפקדה הראשונה בפיקדון ,בחודש הגרגוריאני.
ד" .הפקדה"  -הפקדה כלשהי של הלקוחות בפיקדון.
ה" .תחילת תקופת הפיקדון"  -יום העסקים בו הופקדה ההפקדה הראשונה בפיקדון בפועל.
ו" .תום תקופת הפיקדון" " -היום הקובע" בחודש בו תמה תקופת הפיקדון.
ז" .יום עסקים"  -כל יום ,למעט יום שבת ,ימי שבתון ,שני ימי ראש השנה ,ערב יום כיפור ויום כיפור ,ראשון ושמיני עצרת של סוכות,
פורים ,ראשון ושביעי של פסח ,יום העצמאות ,חג השבועות ותשעה באב,
ח" .ריבית הפריים" או "הריבית הבסיסית"  -משמעה ,ריבית הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות במשק
ובשוק האשראי ,ומפורסמת על ידי הבנק בסניפיו ו/או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.
ט" .ריבית" -ריבית משתנה בשיעור שנתי המורכב משיעור ריבית הפריים כפי שתהיה מעת לעת בניכוי שיעור מרווח קבוע כהגדרתו
בסעיף  1לעיל.
בנק ירושלים בע"מ
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 .5הפקדות
א .הלקוחות יפקידו בתכנית הפקדות חודשיות רצופות מידי חודש.
ב .לא הופקדה הפקדה כלשהי במשך תקופה של שני ( )2חודשים רצופים ,לא יהיו הלקוחות רשאים להפקיד הפקדות נוספות בפיקדון,
ואולם תנאי הפיקדון ימשיכו לחול על ההפקדות שהופקדו.
ג .הבנק יהיה רשאי לשנות ולקבוע מפעם לפעם סכומים מרביים ומזעריים של הפקדות שרשאים הלקוחות להפקיד בפיקדון זה.
ד .הלקוחות יהיו רשאים להגדיל או להקטין את סכום ההפקדה החודשית בשיעור /בסכום בגבולות הסכום המזערי ועד לסכום המרבי
שיקבע הבנק מעת לעת.
 .6תקופת הפיקדון
תקופת הפיקדון הינה ( 5חמש) שנים ותחילתה בתחילת תקופת הפיקדון ,כהגדרתה לעיל (להלן" :תקופת הפיקדון").
 .7חישוב הריבית
א .כל הפקדה בנפרד תישא ריבית שנתית לא צמודה בשיעור שנתי המורכב משיעור ריבית הפריים בניכוי מרווח בשיעור קבוע כמוגדר
בסעיף  1לעיל.
ב .מובהר בזה כי שיעור הריבית לגבי כל הפקדה ישתנה בהתאם לשינוי בשיעור ריבית הפריים (אם וככל שיחול שינוי).
ג .שיעור המרווח הקבוע מריבית הפריים לגבי כל הפקדה יהיה קבוע.חישוב הריבית לגבי כל הפקדה יעשה לפי מספר הימים בפועל
בתקופה הרלוונטית ביחס למספר הימים המדוייק באותה שנה ( 365או  366ימים בהתאמה).
ד .כל הפקדה בנפרד תישא ריבית דריבית שנתית.
 .8משיכת כספים מהפיקדון
א .הלקוחות יהיו רשאים למשוך את מלוא הכספים שהצטברו לזכותם בפיקדון בתחנות היציאה בלבד כמפורט להלן ,בכפוף למתן הודעה
בכתב ,בנוסח הבנק 35 ,יום לפחות לפני תחנת היציאה .משיכה בתחנת יציאה בתנאים כמפורט לעיל ,תזכה את הלקוחות במלוא
הריבית שהצטברה לזכותם לפי סעיף  7דלעיל .עם ביצוע משיכת הכספים ע"י הלקוחות ,תסתיים תקופת הפיקדון.
ב .מובהר בזה כי הלקוחות לא יוכלו למשוך כספים מהפיקדון בחלקים אלא אך ורק למשוך את מלוא הכספים שהצטברו לזכותם
בפיקדון עפ"י תנאי הפיקדון.
ג" .תחנות יציאה"  -היום הקובע בתום שנה ממועד תחילת תקופת הפיקדון והיום הקובע בתום כל חודש לאחר מועד זה ,עד לתום
תקופת הפיקדון.
 .9משיכת כספים מהפיקדון בתום תקופת הפיקדון
בתום תקופת הפיקדון יעמדו לרשות הלקוחות הסכומים שהפקידו בתוספת ריבית מחושבת כאמור לפי סעיף  7לעיל .הלקוחות לא יהיו
זכאים לריבית על פי תנאי הפיקדון ,בעד התקופה שלאחר תום תקופת הפיקדון.
 .10איסור משיכה טרם מועד
הלקוח לא יהיה רשאי למשוך את התכנית כולה או חלקה אלא במועדים ובתנאים כמפורט בסעיף  8לעיל (להלן" :שבירה") .התיר
הבנק על פי שיקוליו ותנאיו שבירת כל התכנית או חלק ממנה ,לא תישא התכנית או חלק מהתכנית שנמשך ריבית כלשהי ובנוסף
הבנק יהיה רשאי לחייב את הלקוח בקנס שבירה בשיעור שיקבע הבנק במועד השבירה. .
 .11חישוב מועדים
א .כל פעולה לזכות או לחובת החשבון בקשר לפיקדון שחלה ביום שאינו יום עסקים בבנק ,ידחה ביצועה ליום העסקים הסמוך
שלאחריו.
ב .השתנה מועד עקב האמור בסעיף קטן א' ,תחושב הריבית בהתאם למועדי הביצוע בפועל של אותה פעולה
 .12מס
הבנק יהיה רשאי ,בהתאם להוראות הדין ,לנכות במקור ו/או בכל דרך אחרת ,את המס (מס הכנסה ,מס רווח הון ו/או כל מס ו/או היטל
אחר) שיחול על הכספים המופקדים בתכנית ו/או על הריבית בגין כספים אלה (להלן "ניכוי מס") באופן שהסכומים בתכנית יעמדו לזכות
הלקוחות רק לאחר ניכוי המס.
 .13הוראה לחיוב חשבון
לקוחות המעוניינים שהפקדותיהם לפיקדון יבוצעו עפ"י הרשאה לחיוב חשבון ימסרו לבנק הוראה חתומה על ידם לחייב את חשבונם
בבנק המסחרי בו הוא מתנהל ,בסכום ההפקדה החודשית ומתחייבים בזה לדאוג שיתרת חשבונם כאמור תאפשר ביצוע החיובים .לא
כיבד הבנק המסחרי מסיבה כלשהי ,הרשאה לחיוב חשבון ,רשאי הבנק להפסיק את ההרשאה לחיוב החשבון באופן חד צדדי וללקוחות
לא תהיה כל טענה כלפי הבנק.
 .14שעבודים
 14.1כספי הפיקדון ו/או החשבון ו/או זכויות הלקוחות כלפי הבנק לא יהיו ניתנים להעברה או להסבה או לשעבוד לכל אדם או גוף ,למעט
הבנק ,אלא אם ניתנה על כך הסכמת הבנק מראש ובכתב.
 14.2היו כספי הפיקדון משועבדים ,וכל עוד הם משועבדים כאמור ,כי אז לא יהיו הלקוחות רשאים לעשות כל פעולה בחשבון (ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לרבות כל משיכת כספים) ,ללא הסכמה מראש ובכתב החתומה ע"י הבנק.
 15קיזוז ועכבון
מבלי לגרוע מכל זכות של הבנק על פי ההסכמים ו/או על פי כל דין ,לבנק תהיה זכות קיזוז ועכבון מלאה על כספי הפיקדון ו/או החשבון
ו/או זכויות הלקוחות כלפי הבנק ,בגין כל התחייבות ו/או חוב של הלקוחות כלפי הבנק ,בין לבדם ובין ביחד עם אחרים ,בין שהתחייבות
או חוב הלקוחות נוצרו בעבר ובין שייווצרו בעתיד ,וכל זכויות הלקוחות לגבי כספי הפיקדון ובכלל ,תהינה כפופות לזכות העכבון ו/או
הקיזוז של הבנק .הוראות אלו באו להוסיף ולא לגרוע מעל זכות קיזוז ו/או עכבון של הבנק על פי כל מסמך אחר ו/או על פי כל דין.
 .16כללי
א .כל התנאים ,ההסכמים ,ההוראות ,ההסדרים ,ההתחייבויות והמסמכים שחתמו ו/או יחתמו הלקוחות בעתיד בקשר לתוכנית 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 לפיקדון ו/או לחשבון ,יחולו על הפיקדון לרבות בעניין
הריבית ,ריבית שלילית (קנס שבירה) ,עמלות ו/או הוצאות הבנק אופן ו/או דרכי החישוב של כל האמור במסמך זה ,וכל חיוב ו/או
זיכוי בגינם ,והם יחייבו את הלקוחות בהתאם .קיימת אי התאמה או סתירה שאינה ניתנת ליישוב בין ההסכמים ו/או הנהלים לבין
תנאי מסמך זה ,כי אז מוסכם על הלקוחות שהוראות מסמך זה תהיינה עדיפות ,אלא אם הבנק לפי שיקולו הבלעדי יחליט אחרת.
ב .הוראות הפיקדון תחייבנה את כל החתומים על מסמך זה ,ביחד ולחוד.
ג .מודגש בזה כי תאריך תחילת תקופת הפיקדון הינו תאריך ההפקדה הראשונה בתכנית בפועל ,אם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון
או באמצעות ניכוי מהמשכורת ו /או דרך אחרת לפי אישור הבנק ,ולא תאריך החתימה על ההסכם ,לרבות לעניין קביעת שיעור
הריבית.
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