"תשורה של זהב"
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בקשת הצטרפות לתכנית חיסכון
 .1אני/ו הח"מ מבקש/ים בזה להצטרף לתכנית חיסכון "תשורה של זהב" לפי תנאי התכנית המפורטים בטופס זה:
שם הלקוח/ות:
 .2אני מפקיד בזה סך

ש"ח (להלן" -סכום ההפקדה")

 .3הגדרות
"חשבון" – חשבון הלקוח אשר פרטיו מצויים בראש טופס
זה.
"תכנית"  -תכנית החיסכון על פי התנאים המפורטים
במסמך זה והכל באמצעות החשבון.
"לקוח"  -למעט תאגיד.
"היום הקובע"  -היום במהלך החודש הקלנדרי בו הופקד
סכום ההפקדה בתכנית.
"תחילת תקופת החיסכון"  -היום הקובע בחודש בו
הופקדה הפקדה בתכנית.
"תום תקופת החיסכון"  -היום הקובע בחודש בו תמה
תקופת החיסכון.
"מדד המחירים לצרכן" או "מדד"  -מדד המחירים לצרכן
(כולל פירות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי
אחר ,לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא
בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם
לאו .אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים תקבע הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד
המוחלף.
"המדד החדש"  -מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה
לפני יום משיכת כספים ,כולם או חלקם ,מן התכנית.
"המדד היסודי"  -מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה
לפני היום שבו הופקד סכום ההפקדה.
"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
 .4כללי
כל התנאים ,ההסכמים ,ההוראות ,ההסדרים,
ההתחייבויות והמסמכים שחתם ו/או יחתום הלקוח
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 בכתב זה ,וכל
חיוב ו/או זיכוי בגינם ,והם יחייבו את הלקוח בהתאם.
קיימת אי התאמה או סתירה שאינה ניתנת ליישוב בין
ההסכמים ו/או הנהלים לבין תנאי כתב זה ,כי אז מוסכם
על הלקוח שהוראות כתב זה תהיינה עדיפות ,אלא אם
הבנק לפי שיקולו הבלעדי יחליט אחרת.
 .5תקופת החיסכון
 60חודשים מתחילת תקופת החיסכון (להלן":תקופת
החיסכון") .בתום תקופת החיסכון יזוכה חשבון הלקוח בכל
הסכומים המגיעים לו לפי הוראת כתב זה.
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 .6חישוב הריבית
 6.1בכפוף לאמור בכתב זה ,ישא סכום ההפקדה ריבית
לשנה (להלן "הריבית").
קבועה בשיעור של %
הריבית בתוכנית תחושב לפי מספר הימים בפועל שעברו
מיום ההפקדה ועד לתום תקופת החיסכון ביחס למספר
הימים המדויק בכל שנה ( 365יום בשנה רגילה) ,בחישוב
ריבית דריבית שנתית.
 6.2למען הסר ספק מובהר בזה כי במקרה של משיכת
כספים מהתוכנית לפני תום תקופת החיסכון בתנאים
כמפורט בסעיף  8להלן ,תחושב הריבית עד ליום משיכת
כספים מהתכנית בפועל והיא תשולם באופן חלקי על פי
תחנת היציאה הרלבנטית כמפורט בסעיף  8להלן.
 .7חישוב ההצמדה
סכום ההפקדה והריבית המחושבת עליו יהיו צמודים למדד
המחירים לצרכן כמפורט להלן:
א .אם יתברר במועד משיכת הכספים ,כולם או חלקם מן
התכנית ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי -
יוגדלו סכום ההפקדה והריבית עליו בשיעור עליית
המדד החדש לעומת המדד היסודי.
ב .אם יתברר ,כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי-
יופחתו סכום ההפקדה והריבית עליו בשיעור ירידת
המדד החדש לעומת המדד היסודי.
ג .אם יתברר ,כי המדד החדש שווה למדד היסודי
בהתאמה ,אזי ישולמו סכום ההפקדה והריבית עליו
ללא כל הצמדה.
 .8משיכת כספים מהתכנית לפני תום תקופת החיסכון
 8.1הלקוח יהא רשאי למשוך כספים שהצטברו לזכותו
בתכנית ,כולם או חלקם ,במועדים ובתנאים המפורטים
בסעיף  8.2בלבד (להלן" :תחנות יציאה") ובתנאי שמסר
לבנק הודעה בכתב ,בנוסח הבנק 30 ,יום לפני מועד תחנת
היציאה הרלבנטית.
" 8.2תחנות יציאה" למשיכת כספים:
 8.2.1משך הלקוח כספים מהתוכנית בתחנת יציאה
ביום הקובע בחודש בו תמו שנתיים ממועד
תחילת תקופת החיסכון יהיה הלקוח זכאי ל -
 80%מהריבית ול 100%-מהפרשי ההצמדה
למדד ,מחושבים כאמור בכתב זה.
 8.2.2משך הלקוח כספים מהתוכנית בתחנת יציאה
ביום הקובע בחודש בו תמו שלוש ( )3שנים ממועד
תחילת תקופת החיסכון יהיה הלקוח זכאי ל-
 85%מהריבית ול 100% -מהפרשי ההצמדה
למדד ,מחושבים כאמור בכתב זה.
 8.2.3משך הלקוח כספים מהתוכנית בתחנת יציאה
ביום הקובע בחודש בו תמו ארבע ( )4שנים ממועד
תחילת תקופת החיסכון יהיה הלקוח זכאי ל-
 95%מהריבית ול 100% -מהפרשי ההצמדה
למדד ,מחושבים כאמור בכתב זה.

 .9משיכת כספים מהתכנית בתום תקופת החיסכון
בתום תקופת החיסכון יעמדו לרשות הלקוח הסכומים
שהפקיד ואשר טרם נמשכו על ידו בתוספת ריבית והפרשי
הצמדה המחושבים עליהם כאמור לפי הסעיפים  6ו 7-לעיל.
הלקוח לא יהיה זכאי לריבית ו/או הפרשי הצמדה על פי
תנאי התוכנית ,בעד תקופה שלאחר תום תקופת החיסכון.
 .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 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.
 .11תאריך שאינו יום עסקים
 11.1כל פעולה לזכות או לחובת החשבון בקשר לתוכנית
שחלה ביום שאינו יום עסקים ,יידחה ביצועה ליום
העסקים הסמוך שלאחריו.
 11.2למרות האמור בסעיף  11.1לעיל ,אם המועד
למשיכת הכספים לפי תנאי התכנית חל ביום שבו
היה מפורסם המדד שאליו מוצמדת התכנית אילו
היה זה יום עסקים ויום זה אינו יום עסקים ,יוקדם
ביצוע הפעולה ליום העסקים שלפניו.
 11.3השתנה מועד משיכת הכספים עקב האמור בסעיפים
 11.1או  ,11.2יחושבו הפרשי ההצמדה והריבית
בהתאם למועדי המשיכה בפועל.
 .12מס
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 החיסכון ו/או על הריבית ו/או הפרשי ההצמדה בגין
כספים אלה (להלן "ניכוי מס") באופן שהסכומים בתכנית
החיסכון יעמדו לזכות הלקוח רק לאחר ניכוי המס.
 .13בוטל

 .14שעבודים
 14.1כספי התוכנית ו/או החשבון ו/או זכויות הלקוח 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 התוכנית משועבדים ,וכל עוד הם משועבדים
כאמור ,כי אז לא יהיה הלקוח רשאי 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
התוכנית ו/או החשבון ו/או זכויות הלקוח כלפי 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 התוכנית
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.
 .16כללי ופרשנות
 16.1בכתב זה לשון רבים  -גם יחיד במשמע .נחתם כתב זה
ע"י שניים או יותר ,כי אז תחשב חתימתם כמחייבת את
כולם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד ,כלפי הבנק.
 16.2למען הסר ספק ,מובהר בזה כי התכנית תתנהל על שם
הלקוח הרשום בסעיף  ,1והכל עפ"י זכויות והוראות
בחשבון ,כמפורט בטופס פרטי לקוח.
 16.3ספרי הבנק ישמשו ראיה קבילה לרשום בהם בכל הנוגע
לתכנית זו.
 16.4כל הודעה שתישלח ללקוח ע"י הבנק לפי הכתובת
הרשומה בספרי הבנק או לפי כל כתובת אחרת שימסור
הלקוח לבנק בכתב ,תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לפי
סידורי הדואר המקובלים.
 .17כפיפות להוראות דין
תנאי התכנית 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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