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 נאי פז"ק ברירת ריביתת

 

 הגדרות .1
 -"פקדון"  א.

מחושבת לפי הגבוה מבין הריבית בפז"ק  לא צמוד  
שתי החלופות הבאות: ריבית קבועה או ריבית 

 ים כמצוין בטופס זה., בסכום ובתנאלתקופה, משתנה
 -"חשבון"  ב.

 חשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים בע"מ.
  -"יום עסקים"  .ג

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 

תשעה באב, וכן יום לגביו העצמאות, חג השבועות ו
נקבע על ידי המפקח על הבנקים כי אינו יום עסקים 

 בנקאי.
  –"טבלת ריבית"  .ד

טבלת ריביות פז"ק ברירת ריבית הנקבעת ע"י הבנק 
 בלוח המודעות בסניף. תפרסמתוממעת לעת 

 -ריבית קבועה" " .ה
ריבית בשיעור נומינאלי שנתי כפי המצוין במסמך זה, 

  לכל תקופת הפקדון.הקבועה 
 -ריבית משתנה" " .ו

ריבית בשיעור המורכב משיעור ריבית הפריים כפי 
 שתהיה מעת לעת בניכוי מרווח קבוע מריבית הפריים

 כפי המצוין בטופס זה.
 -"ריבית פריים"  .ז

הנקבעת מעת לעת על ידי הבנק  הריבית הבסיסית
כריבית בסיס לאשראי ולפיקדונות בשקלים, 

, כפי תנה מדי פעם בהתאם להחלטת הבנקוהמש
  שריבית זו תשתנה מעת לעת.

 .    כללי2
כל התנאים, ההסכמים, ההוראות, ההסדרים, ההתחייבויות     

חתום בעתיד בקשר לפקדון ו/או נו/או נו והמסמכים שחתמ
וכן הנהלים )להלן: "ההסכמים"( לחשבון בכל זמן שהוא 

לפי החלטות הבנק כפי  והכללים הנהוגים והמקובלים בבנק
)להלן:  שהם כיום וכפי שיהיו ו/או ישתנו מפעם לפעם,

בכל הקשור והנוגע לפקדון ו/או לחשבון, יחולו  "הנהלים"(,
על הפקדון לרבות בענין הריבית, ריבית שלילית )קנס 
שבירה(, עמלותיכם, הוצאותיכם, אופן ו/או דרכי החישוב 

ו זיכוי בגינם, והם של כל האמור בכתב זה, וכל חיוב ו/א
בהתאם. קיימת אי התאמה או סתירה בין  נויחייבו אות

לבין תנאי כתב זה, כי אז מוסכם  ההסכמים ו/או הנהלים
אם הבנק לפי  אלאעלי שהוראות כתב זה תהיינה עדיפות, 

 שיקולו הבלעדי יחליט לנהוג אחרת.
 תום תקופת הפקדון .3

ום סכבחשבון  נותיבתום תקופת הפקדון יועברו ויזקפו לזכו 
  .שנצברה בגינוהפקדון הנ"ל בצירוף הריבית 

  חישוב הריבית .4
פקדון ישא ריבית שנתית ששיעורה יהיה לפי הגבוהה ה .א

כמצוין מבין שתי החלופות הבאות: ריבית קבועה 
כמצוין על גבי טופס זה,  או ריבית משתנהבטופס זה 

שתעודכן מעת לעת בהתאם לשינוי בריבית הפריים 
מפורט בטופס זה. לא צוין שיעור ריבית בטופס זה כ

כפי ישא הפיקדון ריבית שנתית בשיעורים , כאמור לעיל
במועד  טבלת הריבית הנהוגה בבנק ל פיע ושנקבע

  ההפקדה.

במהלך תקופת הפקדון תחושב הריבית בנפרד לפי כל  .ב
הפקדון כמפורט בסעיף א לעיל, כך שאחת מהחלופות 

ות בנפרד ובתום חלופחת מהכל איצבור ריבית לפי 
תקופת הפקדון יזוכה הלקוח בסכום הריבית שנצבר לו 

 בפקדון לפי הגבוהה מבין שתי החלופות. 

על פי כל אחת מהחלופות כמפורט בסעיף חישוב הריבית  .ג
יעשה  לפי מספר הימים בפועל שבאותה תקופה א לעיל 

 365ביחס למספר הימים המדויק  באותה שנה )על בסיס 
ללא ריבית דריבית שנתית, ימים בהתאמה(  366או ימים 

 חודשים. 12למעט פיקדונות בהם התקופה עולה על 
 .    מבוטל5

 חשבון  הזיכוי   . 6 
ין בחשבון כל סכום של קרן ו/או ריבית, שיזקף לזכותי ב       

בתום תקופת )כהגדרתו לעיל( ובין בכל חשבון אחר, בין 
בגין פירעון מלא או חלקי של הפיקדון במהלך  הפקדון ו/או

 לא ישאו כל ריבית.תקופת הפיקדון,
 תאריך שאינו יום עסקים .7

כל פעולה לזכות או לחובת החשבון ו/או חשבון הפקדון  
)קרן ו/או ריבית( בקשר לפקדון הנ"ל שחלה ביום שאינו יום 
עסקים, יידחה ביצועה ליום העסקים הסמוך שלאחריו, 

 ת תשולם בהתאם לימים בפועל.והריבי
 .     יום הפקדה8
כפי שפורסם  כל הפקדה שתעשה לאחר תום יום העסקים,  

ההפקדה, תיחשב כהפקדה שנעשתה  ע"י הבנק נכון למועד
עור הריבית יביום העסקים הבא לאחר יום ההפקדה. ש

יקבע עפ"י טבלת הריבית שתהיה נהוגה בבנק ביום העסקים 
  הבא.

 יםשעבוד    .9 
בקשר כלפי הבנק  ינוחשבון ו/או זכויותההפיקדון ו/או  .א

לא יהיו ניתנים להעברה או לפיקדון ו/או לחשבון 
להסבה או לשעבוד לכל אדם או גוף, למעט הבנק, אלא 

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

לעשות כל פעולה בחשבון  כאמור, כי אז לא נהיה רשאים
ללא הסכמה מראש  ,לרבות כל משיכת כספים , הפיקדון

 הבנק. ל ידיובכתב החתומה ע
ו/או הפקדון ו/או החשבון וכי במקרה   נוידוע לעוד  .ג

משועבדים לטובת הבנק ו/או זכויותינו כלפי הבנק 
לטובת בנק אחר כי אז יהיו כספי הפקדון כפופים 

כאמור והבנק יהיה רשאי להוראות כל הסכם לשעבוד 
 .3יף לא לנהוג כאמור בסע

, היה סכום 3למרות כל האמור בסעיף זה, ובסעיף 
הפקדון משועבד לבנק ו/או לבנק אחר, יהיה הבנק רשאי 
לא להעביר את סכום הפקדון לחשבון. במקרה של 
שעבוד כאמור, יהיה הבנק רשאי בכל עת לנהוג עפ"י 

הסכם ו/או ההסכם לשעבוד כספי הפקדון וכל 
 התחייבות אחרת החלים על הפקדון וכמתחייב מהם.

 .   איסור משיכה טרם מועד10
למשוך את הפקדון טרם הגיע  םהיה רשאינלא  ידוע לנו כי  

או טרם הגיע מועד חידושו  תום תקופת הפיקדוןמועד 
התיר הבנק על פי שיקוליו ותנאיו שבירת  "שבירה"(. :)להלן

או חלק מהפקדון שנמשך ריבית  הפקדון, לא ישא הפקדון
בקנס שבירה בשיעור  אותנוכלשהי והבנק יהיה רשאי לחייב 

 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, 
חיובים פרט לזכות ולפקודת הבנק כבטוחה לחובות ו/או ל

)כחייב עיקרי, או כערב, או  נוו/או להתחייבות על שמ
 אחרת( כלפי הבנק ובהתאם לרישומי הבנק.

 כבוןיקיזוז וע .11
מבלי לגרוע מכל זכות  של הבנק  על פי ההסכמים או על פי  

כל דין, לבנק תהיה זכות קיזוז ועכבון מלאה על כספי 
נק, בגין כל כלפי הב ינוחשבון ו/או זכויותההפיקדון ו/או 

ובין ביחד  ינוכלפי הבנק, בין לבד נוהתחייבות ו/או חוב של
נוצרו בעבר ובין  חובנועם אחרים, בין שהתחייבות או 

ינה יתה ,לגבי כספי הפיקדוןינו שייווצרו בעתיד, וכל זכויות
כבון ו/או הקיזוז של הבנק. הוראות אלו יכפופות לזכות הע

כבון של יקיזוז ו/או עלהוסיף ולא לגרוע מעל זכות  תבאו
 הבנק על פי כל מסמך אחר.

 .   מס12
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 ו/או 

( באופן ניכוי המס"הריבית בגין כספים אלה )להלן "
 בפקדון יעמדו לזכותי רק לאחר ניכוי המס. שהסכומים
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 לקוח תאגיד .13

אשר בזה מ)להלן: "התאגיד"( הופקד הפקדון על ידי תאגיד 
כי התאגד כדין, כי הינו מורשה עפ"י מסמכי התאגיד 

התאגיד לבצע את פעולת ההפקדה  וכי נתקבלו כל 
ההחלטות בקשר לשעבוד הפקדון במקרה והוא משועבד וכי 

 קיד על מסמך זה מחייבת את התאגיד כדין.חתימת המפ
 
 תוקף תנאי חשבון .14

התנאים החלים על החשבון יחולו גם על פקדון זה ומהווים   
חלק בלתי נפרד ממנו. כל הוראה שניתנה לגבי החשבון 
והרשאה לפעול בחשבון, יראו אותה כאילו ניתנה גם לגבי 

 פקדון זה.
 
  הוראות טלפוניות .15

, והבנק הסכים לבצעה, נוה טלפונית על ידינמסרה הורא  
במסמכי ההתקשרות של הבנק יחול על ההוראה האמור 

. נועל ידי אלה כאילו נחתמו  לעניין מתן הוראות שלא בכתב
אין לראות בהסכמת הבנק לביצוע הוראה טלפונית אחת 

הטלפוניות, אלא נו כהסכמה כללית לבצע את כל הוראותי
 .אם הסכים לכך הבנק מראש

 
 פרשנות   .16

וכל  .גם יחיד במשמע, וכן להפך -בכתב זה לשון רבים 
אף תאגיד במשמע, וכן להפך. נחתם  -האמור בקשר לאדם 

כתב זה ע"י שניים או יותר, כי אז תחשב חתימתם כמחייבת 
 את כולם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד, כלפי הבנק.

 
 כפיפות להוראות דין  .17

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

 לעיל. בהוראות אלו יחייב את הלקוח על אף האמור
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