תכנית חסכון בהפקדה חודשית
"עתיד גמיש צמוד דולר"
דגם

שם העובד מקבל
ההוראה

תאריך

מספר חשבון
שנה

חודש

יום

בקשת הצטרפות לתכנית חסכון בהפקדה חודשית
"עתיד גמיש צמוד דולר"

לכבוד

בנק ירושלים בע"מ (להלן" :הבנק")
 .1אני/ו הח"מ מבקש/ים בזה להצטרף לתכנית החסכון "עתיד גמיש צמוד דולר" לפי תנאי התכנית המפורטים בטופס זה:
שם הלקוחות( ________________________________________________________ :להלן" :הלקוחות")
א.
ב.

סכום ההפקדה החודשית:
סכום ההפקדה החודשית יהיה __________  ₪או כל סכום הפקדה חודשית אחר שהבנק אישר לנו לפי בקשתנו להפקיד
(להלן" :סכום ההפקדה החודשית").
במסגרת תוכנית זו
שיעור הריבית:
 )2כל הפקדה בנפרד בתכנית תישא ריבית משתנה בשיעור שנתי המורכב משיעור ריבית הליבור בניכוי מירווח בשיעור
קבוע כמפורט בסעיף  1להלן.
 )1שיעור המירווח הקבוע שינוכה מריבית הליבור יהיה כנקוב בטבלת הריביות של הבנק במועד ההפקדה הראשונה
בתוכנית לסכומים בטווח בו מצוי סכום ההפקדה החודשית כמפורט בסעיף א לעיל( .להלן" :שיעור המירווח הקבוע").
 )3על אף האמור לעיל ,בכל מקרה בו לפי בקשתנו יעודכן סכום ההפקדה החודשית הנקוב בסעיף א לעיל (לרבות על פי סעיף
 3להלן) ,יעודכן גם שיעור המירווח הקבוע לשיעור שיהיה נקוב באותה העת בטבלת הריביות של הבנק לטווח הסכומים
בו מצוי סכום ההפקדה החודשית המעודכן .החל ממועד עדכון סכום ההפקדה החודשית כאמור ,שיעור הריבית לכל
הפקדה בתוכנית זו יהיה מורכב משיעור ריבית הליבור בניכוי שיעור המירווח הקבוע המעודכן כמפורט לעיל.
 )4שיעור הריבית המשתנה כאמור בסעיף ( )2לעיל ,לא יפחת בכל מקרה מ ,6% -וזאת אף אם כתוצאה מניכוי שיעור
המירווח הקבוע משיעור ריבית הליבור יעמוד שיעור הריבית בפקדון על שיעור הנמוך מ.6% -
 )5ידוע לנו כי בעת חתימתנו על בקשה זו ,שיעור הריבית המשתנה לסכום ההפקדה החודשית בתוכנית זו ומרכיביו הנם,
כדלקמן:
שיעור ריבית הליבור

שיעור המירווח הקבוע מריבית
הליבור

שיעור הריבית המשתנה

__________%

__________%

__________%

למען הסר ספק ,הננו לאשר בזה כי ידוע לנו ששיעור המירווח הקבוע ייקבע במועד ההפקדה הראשונה על ידינו בתוכנית.
  .2א.

הרשאה לחיוב חשבון -ההפקדה החודשית תבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון לפי אחד מהמועדים שלהלן (נא סמן
:)X
 12 בחודש
 26 בחודש
 2 בחודש
"חשבון" לעניין סעיף זה  -משמעו חשבון הבנק המסחרי ממנו ימשכו ההפקדות בהוראת קבע.
* (במקרה שלא סומן מועד לחיוב חודשי יבוצע החיוב ב 2 -בחודש ).

 ב .ניכוי משכורת (לקוח שקיים לגביו הסכם כאמור עם מעסיקו) -
הריני נותן בזה הוראה לנכות
ממשכורתי החל ממשכורת
שנה
שם מקום העבודה:

את סכומי ההפקדה החודשית לפי תנאי "חסכון חודשי צמוד דולר" ולזכות
חשבוני.
חודש
סיווג
מס'
משרדי:
עובד:

 ג .למרות האמור לעיל ,ההפקדה החודשית הראשונה בלבד ,תעשה באופן חד פעמי במזומן/המחאה או באמצעות הרשאה
לחיוב חשבון באחד המועדים הרשומים בסעיף קטן א.
 .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 )
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 .4הגדרות:
"חשבון" – חשבון הלקוחות אשר פרטיו
מצויים בראש מסמך זה.
"תכנית"  -תכנית החסכון על פי התנאים
המפורטים במסמך זה והכל באמצעות
החשבון.
"לקוחות"  -למעט תאגיד.
"היום הקובע"  -יום ההפקדה הראשונה
בתכנית ,בחודש הגרגוריאני.
"הפקדה"  -הפקדה כלשהי של הלקוחות
בתכנית.
בן משפחה"  -בן זוג ,הורה ,צאצא ,אח,
אחות.
"תחילת תקופת התכנית" – "היום
הקובע" בחודש בו הופקדה ההפקדה
הראשונה בתכנית.
"תום תקופת התכנית" " -היום הקובע"
בחודש בו תמה תקופת התכנית.
"יום עסקים" -
יום עסקים בו מבצע הבנק בפועל
עסקאות במטבע ,ללא הגבלה בסכומי
העסקאות ,והבנק מפרסם בו שערי
העברות והמחאות ,בכפוף להוראות
מיוחדות ביחס לשירותים בנקאיים שונים
ובכפוף לכל דין.
"מטבע" -דולר של ארצות הברית.
"שער יציג"  -השער היציג בשקלים
חדשים של המטבע המתפרסם מידי פעם
בפעם על ידי בנק ישראל ,או כל שער
חליפין אחר שיבוא במקומו (אם בכלל)
אם בנק ישראל יפסיק באופן זמני או
קבוע לפרסם את השער האמור .לא נקבע
שער חליפין שיחליף את השער היציג,
יבוא במקומו הממוצע בין שערי החליפין
לקניה ולמכירה של המטבע (העברות
והמחאות לא כולל עמלות) תמורת מטבע
ישראל ,אשר יהיו נהוגים בבנק בעת
הרלוונטית.
"שער הבסיס"  -השער היציג שיפורסם
בגין יום העסקים שבו בוצעה ההפקדה,
ואם לא פורסם באותו יום שער יציג,
יהיה שער הבסיס השער היציג שפורסם
לאחרונה לפני אותו יום.
"השער החדש" -השער היציג שפורסם
לאחרונה לפני יום העסקים שבו נפרע
הפיקדון.
"ריבית משתנה" או "הריבית" – ריבית
שנתית המורכבת משיעור
נומינלית
ריבית הליבור כפי שתשתנה כל חצי שנה
בהתאם להוראות מסמך זה בניכוי שיעור
מירווח קבוע כהגדרתו בסעיף  2לעיל.
"ריבית ליבור" – "ליבור" ( LONDON
)INTERBANK OFFERED RATE
משמעו  -שיעור הריבית הגבוה ביותר בו
מוצעים בשוק היורו הבינבנקאי בלונדון
פיקדונות בינבנקאיים במטבע הפיקדון או
במטבע שהפיקדון צמוד לו ,לתקופה של
חצי שנה ,כפי שיצוטט ,בשעה 22:66
(שעון לונדון) או סמוך לה ויפורסם על ידי
שירות הידיעות של רויטרס.
אם במועד רלוונטי כל שהוא לא יפורסם
שער הליבור על ידי שרות הידיעות של
רויטרס כאמור לעיל ,ייקבע שער הליבור
באופן האמור לעיל בהתאם לפרסומים
של שרות ידיעות אחר או בהתאם לכל
פרסום אחר שיהיה בהם לדעת הבנק
בכדי להוות תחליף נאות לפרסום על ידי
רויטרס.
על אף האמור לעיל ,בכל מקרה שהבנק
יקבע כי במועד רלוונטי כל שהוא לקביעת
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שער הליבור הוא אינו יכול להשיג
פיקדונות בשוק היורו הבינבנקאי בלונדון
בשער הליבור המפורסם כאמור לעיל או,
במקרה בו לדעת הבנק לא נמצא תחליף
נאות לפרסום על ידי רויטרס כאמור או
בכל מקרה שבזמן כלשהו הבנק יקבע כי
כתוצאה משינויים בשוק היורו אין בידיו
אמצעים לשם קביעת שער הליבור באופן
הוגן ,יודיע הבנק על כך ללקוחותיו בדרך
שתקבע על ידו ואזי ,יקבע הבנק מהו
המנגנון ההוגן להחליף את הצמדת
הריבית לריבית הלייבור ויודיע על כך
ללקוחות .שער זה יהיה לצורך מסמך זה
הליבור.
 .5הפקדות
א.הלקוחות יפקידו בחשבון הפקדות
חודשיות רצופות מידי חודש.
ב .לא הפקידו הלקוחות הפקדות
בחשבון במשך תקופה של ששה ()6
חודשים רצופים ,לא יהיו הלקוחות
רשאים להפקיד הפקדות נוספות
בתכנית ,ואולם תנאי התכנית ימשיכו
לחול על ההפקדות שהופקדו.
ג .הבנק יהיה רשאי לקבוע מפעם לפעם
סכומים מרביים ומזעריים של
הפקדות שרשאים הלקוחות להפקיד
בתכנית.
ד .הלקוחות רשאים להגדיל או להקטין
את סכום ההפקדות החודשיות
בשיעור/בסכום בגבולות הסכום
המזערי ועד לסכום המירבי שיקבע
הבנק מעת לעת .ידוע ללקוחות כי
במקרה של שינוי בסכום ההפקדה
החודשית ,יעודכן שיעור המירווח
הקבוע לשיעור שיהיה נקוב באותה
העת בטבלת הריביות של הבנק לטווח
הסכומים בו מצוי סכום ההפקדה
החודשית המעודכן .החל ממועד
עדכון זה ,שיעור הריבית לכל הפקדה
בתוכנית זו יהיה מורכב משיעור
ריבית הליבור בניכוי שיעור המירווח
הקבוע המעודכן כאמור לעיל.
ה .הבנק יהיה רשאי לעגל לש"ח את
סכום ההפקדה החודשי.
 .6תקופת התכנית
תקופת התכנית היא ל 21-שנים שתחל
מתחילת תקופת התכנית (להלן "תקופת
התכנית").
 .7חישוב ההצמדה והפרשי שער
כל הפקדה בנפרד והריבית המשולמת
בגינה יהיו צמודים לשער היציג ,ולפיכך,
אם במועד התשלום בפועל של תשלום
כלשהו של קרן ו/או ריבית יתברר ,כי
השער החדש עלה או ירד ביחס לשער
הבסיס אזי ישולם אותו תשלום כשהוא
מוגדל או מוקטן (לפי המקרה) באופן
יחסי למידת העלייה או הירידה של השער
החדש לעומת שער הבסיס.
אם יתברר ,כי השער החדש שווה לשער
הבסיס ,אזי ישולם אותו תשלום ללא כל
הצמדה.
 .8חישוב הריבית
א .כל הפקדה בנפרד תשא ריבית משתנה
שנתית שתהיה מורכבת מריבית
הליבור (שתשתנה מעת לעת על פי
הוראות מסמך זה) בניכוי מירווח
בשיעור קבוע כהגדרתו בסעיף  2לעיל
ב .מובהר בזה כי שיעור הריבית לגבי
כל הפקדה יכול להיות שונה מהריבית
על הפקדות קודמות.

ג .שיעור המירווח הקבוע מריבית הליבור
לגבי כל הפקדה יהיה קבוע אלא אם חל
שינוי בסכום ההפקדה החודשית ,כמפורט
במסמך זה.
ד .חישוב הריבית לגבי כל הפקדה יעשה
לפי מספר הימים בפועל בתקופה
הרלוונטית ביחס למספר הימים המדויק
באותה שנה ( 365או  366ימים בהתאמה).
ה .כל הפקדה בנפרד תישא ריבית
דריבית שנתית.
ו .שיעור ריבית הליבור יעודכן ביום הקובע
מדי כל חצי שנה (להלן" :תקופת
הריבית") ,כדלקמן :ביום העסקים
הבנקאי הקודם בשני ימי עסקים ליום
הקובע בתחילת תקופת הריבית
הראשונה ,או לפי בחירת הבנק ,ביום
הקובע בתחילת תקופת הריבית הראשונה
וכן ביום העסקים הבנקאי הקודם בשני
ימי עסקים ליום הקובע שלפני תחילתה
של כל תקופת ריבית אחרת ,או ,לפי
בחירת הבנק ,ביום הקובע בתחילת
תקופת הריבית האחרת ,יקבע הבנק את
שער הליבור ועל יסוד קביעתו הנ"ל יחשב
ויקבע מהו שיעור הריבית שיחול על
ההפקדות בעד התקופה שמתחילתה של
תקופת ריבית רלבנטית ועד לסיומה.
לצורך סעיף קטן זה בלבד ,המונח "יום
עסקים בנקאי" משמעו  -יום שבו
הבנקים בלונדון עושים ביניהם עסקאות
בפיקדונות במטבע של האשראי ,בשוק
היורו הבינבנקאי בלונדון.
 .9משיכת כספים מהתכנית לפני תום תקופת
התוכנית
לעניין בקשה למשיכה חלקית של כספים
מהתכנית ,יחולו בנוסף ההוראות הבאות:
 )2החוסך יהיה רשאי למשוך כספים
מהתכנית בחלקים במהלך תקופת
החסכון בתחנות היציאה בלבד כמפורט
בסעיף סעיף  9ב להלן ,ובלבד שהודיע על
רצונו למשוך כספים לבנק בכתב  36ימים
לפחות בטרם מועד תחנת היציאה בנוסח
המקובל בבנק באותה העת.
 )1סכום המשיכה לא יפחת מהסכום
המזערי שיהיה נהוג באותה עת לפי
קביעת הבנק.
 )3סכום היתרה בתכנית לאחר המשיכה לא
יפחת מהסכום המזערי שיהיה נהוג
באותה עת לפי קביעת הבנק.
 )4ההפקדות ימשכו לפי סדר הפקדתן
והחוסך לא יהיה רשאי לקבוע אלו
הפקדות ימשכו.
הבנק יאשר משיכת הפקדות בסכום
השווה להפקדות מלאות קרוב ככל
האפשר לסכום הבקשה למשיכה של
החוסך.
 .26משיכה "בתחנות יציאה"-משכו הלקוחות
כספים מהתכנית ביום הקובע בתום 14
חודשים ממועד תחילת תקופת התכנית
וביום הקובע בתום כל שנה לאחר מועד זה,
עד לתום תקופת התכנית ,יזוכו הלקוחות
במלוא הריבית והפרשי ההצמדה מחושבים
כאמור לפי הסעיפים  7ו 1 -דלעיל .מבלי
לגרוע מן האמור לעיל ,משיכה בטרם סיום
תקופת הפיקדון תתאפשר בתחנות היציאה
בלבד עפ"י הנאמר לעיל ובלבד שהלקוחות
הודיעו על כך  36ימים לפחות טרם מועד
תחנת היציאה בנוסח המקובל בבנק באותה
העת

.11איסור משיכה טרם מועד
הלקוח לא יהיה רשאי למשוך את התכנית
כולה או חלקה אלא במועדים ובתנאים
כמפורט בסעיף  9לעיל (להלן" :שבירה").
התיר הבנק על פי שיקוליו ותנאיו שבירת
כל התכנית או חלק ממנה ,לא תישא
התכנית או חלק מהתכנית שנמשך ריבית
ו/או הפרשי הצמדה חיוביים כלשהם
ובנוסף הבנק יהיה רשאי לחייב את הלקוח
בקנס שבירה בשיעור שיקבע הבנק במועד
השבירה . .מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי
במידה ויתברר כי המדד החדש ירד לעומת
המדד היסודי-יופחת הסכום הנמשך
בשיעור ירידת המדד החדש לעומת המדד
היסודי.
.21משיכת כספים מהתכנית בתום תקופת
התכנית
א .בתום תקופת התכנית יעמדו לרשות
הלקוחות הסכומים שהפקידו ואשר
טרם נמשכו על ידם בתוספת ריבית
והפרשי הצמדה המחושבים עליהם
כאמור לפי הסעיפים  7ו 1 -לעיל.
הלקוחות לא יהיו זכאי לריבית או
הפרשי הצמדה על פי תנאי התכנית,
בעד התקופה שלאחר תום תקופת
התכנית.
ב .לא משכו הלקוחות את הכספים
שהצטברו לזכותם בתום תקופת
התכנית יפקיד הבנק את הכספים
בהתאם להוראות הדין החלות
במקרה זה.
 .23חישוב מועדים
א .חל מועד משיכת כספים כלשהו
המוזכר בתנאי התכנית ביום שאינו
יום עסקים בבנק ,יחול אותו מועד
ביום העסקים הראשון שאחריו.
ב .השתנה מועד משיכת הכספים עקב
האמור בסעיף קטן א' ,יחושבו הפרשי
ההצמדה והריבית בהתאם למועדי
המשיכה בפועל.
 .24מס
הבנק יהיה רשאי ,בהתאם להוראות כל
דין ,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 החסכון ו/או
על הריבית ו/או הפרשי ההצמדה בגין
כספים אלה (להלן "ניכוי מס") באופן
שהסכומים בתכנית החסכון יעמדו לזכות
הלקוחות רק לאחר ניכוי המס.
 .25בוטל
 .26הוראה לחיוב חשבון
לקוחות שהפקדותיהם לתכנית מבוצעת
ע"י הרשאה לחיוב חשבון יתנו לבנק
הוראה חתומה על ידם לחייב את
חשבונו בבנק המסחרי ,בסכום ההפקדה
החודשי ומתחייב 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.

 .17שעבודים
 27.2כספי התוכנית 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.
 27.1היו כספי התוכנית 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.
 .21קיזוז ועכבון
מבלי לגרוע מכל זכות של הבנק על פי
ההסכמים ו/או על פי כל דין ,לבנק תהיה
זכות קיזוז ועיכבון מלאה על כספי
התוכנית 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 התוכנית ובכלל ,תהינה כפופות
לזכות העיכבון ו/או הקיזוז של הבנק.
הוראות אלו באו להוסיף ולא לגרוע מעל
זכות קיזוז ו/או עיכבון של הבנק על פי כל
מסמך אחר ו/או על פי כל דין.
 .29כללי
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
לתוכנית ו/או לחשבון ,יחולו על
התוכנית 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.
התכנית תחייבנה את כל
ב .הוראות
החתומים על מסמך זה ,ביחד ולחוד.
ג .מודגש בזה כי תאריך תחילת תקופת
התכנית 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 מסמך זה ,לרבות לעניין
קביעת שיעור הריבית.
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חתימת הבנק

ד .במקרה שהופקד סכום שלא על פי תנאי
התכנית ,כי אז:
 )2סכום ההפקדה שנתקבל לא ישמש
הוכחה להסכמתו של הבנק לשינוי
סכום ההפקדה החודשית או
לקבלתו של סכום זה.
 )1סכום ההפקדה יוחזר ללקוחות ללא
תוספת ריבית ו/או הפרשי הצמדה
כלשהן תוך  36יום מהיום בו הופקד
סכום ההפקדה או מיום קבלת
דרישת הלקוחות על כך ,הכל לפי
המועד המאוחר יותר.
ה .ספרי הבנק ישמשו ראיה קבילה לרשום
בהם בכל הנוגע לתכנית זו.
ו .במסמך זה לשון רבים – גם יחיד במשמע.
ז .נפתחה תכנית זו על שם קטין(ה) ,כי אז
עד להגיעו(ה) של הקטין(ה) לגיל  ,21יהיו
רשאים לפעול בתכנית (כולל משיכת
כספים) ההורה/ים או הנציג (אשר
פרטיהם מצויים בבקשה לפתיחת חשבון)
וזאת כל עוד לא קיבל הבנק מההורה/ים
או מהנציג הודעה אחרת בכתב .ביום
הגיעו(ה) של הקטין(ה) לגיל  21יעמדו
החשבון והכספים בתכנית לרשותו(ה)
הבלעדית בלבד.
ח .הלקוחות מאשרים בזאת כי לא קיבלו
מהבנק כל יעוץ ו/או המלצה להפקדה
בתכנית .
ט .כל הודעה שתישלח ללקוחות ע"י הבנק
לפי הכתובת הרשומה בספרי הבנק או לפי
כל כתובת אחרת שימסרו הלקוחות לבנק
בכתב ,תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לפי
סידורי הדואר המקובלים.
י .לקוחות ,אשר הכספים המופקדים
בתוכנית נעשית בדרך של ניכוי
מצהירים
מאשרים,
ממשכורתם,
ומסכימים בזה כי הבנק יהיה רשאי
להעביר למעסיקיהם מידע לגבי התוכנית
לרבות היתרה שנצברה לזכותם בתוכנית.
הלקוחות מוותרים בזה מפורשות על
זכותם לסודיות בנקאית ו/או על פי כל דין
בקשר להעברת המידע הנ"ל על ידי הבנק
ולא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה כלפי
הבנק בקשר לכך.
.16כפיפות להוראות דין
תנאי התכנית יהיו כפופים להוראות כל דין
ולהוראות הרשויות המוסמכות ,כפי
שישתנו מפעם לפעם ,וכל שינוי בהוראות
אלו יחייב את הלקוחות על אף האמור לעיל

