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 )להלן: "הלקוח"(      שם הלקוח: 

      : תאריך

      מס' חשבון: 

       מספר סניף:

 
 בריבית קבועה שנים 5 -שמש לפיקדון 

  
 

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

 

 בתנאים המפורטים להלן: "יקדון שמשפ"אני הח"מ מבקש לפתוח על שמי ולהפקיד לזכותי 
 

 קבועהסוג ריבית:  ,לא צמודסוג הצמדה: 

      סכום הפקדה :  שנים 5תקופת הפיקדון:

( 7תאריך ההפקדה,  במתן הודעת משיכה שבעה )תום שנתיים מבתום כל שנה מבתחנות היציאה בלבד,  :מועד המשיכה

 ימים טרם מועד המשיכה.

  :ית לפי תקופותשיעור הריב

 

 הגדרות .1
בסכום, בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי שנקבעו לתקופה מוגדרת מראש,   לא צמוד שקלי פיקדון –"פיקדון"  .א

 ואשר יתנהל במסגרת החשבון. בטופס הפקדה זהכמפורט במעמד הפקדת הפיקדון, 
 ושמספרו מצוין לעיל. חשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים בע"מה -"חשבון"  .ב
של סוכות כיפור ויום כיפור, ראשון כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום  -"יום עסקים"  .ג

או כל יום אחר שהוגדר ע"י  ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב
 המפקח על הבנקים כי אינו יום עסקים.

פת ביחס לכל תקופת ריבית בתקו ריבית בשיעור נומינאלי שנתי כפי המצוין במסמך זה –"ריבית קבועה"  .ד
  הפיקדון.

הינה למשך השנתיים , כאשר תקופת הריבית הראשונה הפיקדון מחולק לארבע תקופות ריבית –"תקופת ריבית"  .ה
תחל בתאריך הראשונות ממועד ההפקדה ואילו תקופות הריבית הנוספות יארכו שנה כל אחת. כל תקופת ריבית 

 הראשונה(, וכן הלאה. )למעט לה תהעוקב ה ותסתיים באותו יום גרגוריאני בשנהההפקד
 

 כללי .2
בעתיד בקשר לפיקדון  שחתם ו/או יחתום הלקוחכל התנאים, ההסכמים, ההוראות, ההסדרים, ההתחייבויות והמסמכים 

ו/או לחשבון בכל זמן שהוא וכן הנהלים והכללים הנהוגים והמקובלים בבנק לפי החלטות הבנק כפי שהם כיום וכפי 
, יחולו על הפיקדון לרבות "(ההסכמים)להלן: " בכל הקשור והנוגע לפיקדון ו/או לחשבוןשיהיו ו/או ישתנו מפעם לפעם, 

, אופן ו/או דרכי החישוב של כל האמור בכתב הבנק , הוצאותהבנק הריבית, ריבית שלילית )קנס שבירה(, עמלות ןבעניי
לבין תנאי ההסכמים או סתירה בין  בהתאם. קיימת אי התאמה את הלקוחזה, וכל חיוב ו/או זיכוי בגינם, והם יחייבו 

שהוראות כתב זה תהיינה עדיפות, פרט אם הבנק לפי שיקולו הבלעדי יחליט לנהוג  הלקוח כתב זה, כי אז מוסכם על
 אחרת.

 
 תקופת הפיקדון .3

בכפוף לאמור בסעיף ב להלן, הפיקדון יהיה לתקופה כפי המצוין בטופס זה שתחל בתאריך ההפקדה )לעיל ולהלן:   א.
החשבון כל הסכומים המגיעים ללקוח לפי בתום תקופת הפיקדון יועברו ויזקפו לזכות  "תקופת הפיקדון"(.

 הוראות טופס זה. 
למרות האמור בסעיף א לעיל, רשאי הלקוח להודיע לבנק בכתב,  במהלך תקופת הפיקדון, על רצונו למשוך את  ב.

בתום כל שנה מבין השנים בתקופת הפיקדון מתום שנתיים ממועד ההפקדה, ובלבד כולו או חלקו הפיקדון 
 –)להלן ( ימים לפחות לפני תום אותה השנה שבסיומה ברצונו למשוך את הפיקדון 7שהודעתו נמסרה לבנק שבעה )

ריך תקופת הריבית הראשונה של תקופת הפיקדון תחל בתא –לעניין סעיף זה  "תקופת הפיקדון המקוצרת"(.
ההפקדה ותסתיים באותו יום גרגוריאני בתום שנתיים, וכך הלאה, תחל כל תקופת ריבית נוספת במועד סיום 
התקופה הקודמת לה  ותסתיים באותו יום גרגוריאני בשנה העוקבת לה. במקרה בו לא קיים בשנה העוקבת אותו 

 הגרגוריאני הסמוך לו.  יום גרגוריאני הזהה לשנה הקודמת לה, ידחה המועד בשנה העוקבת ליום
כל התנאים המפורטים בטופס זה יחולו על הפיקדון בתקופת הפיקדון המקוצרת, למעט שיעור הריבית שיהיה  ג.

 כמצוין בטופס ההפקדה ביחס לתקופת הפיקדון המקוצרת. 
 

 שיעור הריבית
 הקבועה

 תקופת  ריבית

שנתיים ראשונות 
 )בחישוב שנתי(

 שנה חמישית רביעיתשנה  שלישיתשנה 
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 חישוב הריבית .4

 . טופס הפקדה זהריבית קבועה, כמצוין בהפיקדון ישא  .א
ימים בשנה רגילה  365על בסיס הריבית יעשה לפי מספר הימים בפועל שבתקופת ריבית לכל תקופת חישוב הריבית  .ב

  .שנתית חישוב ריבית דריביתבבשנה גרגוריאנית מעוברת  ימים  366-ו
שיעור הריבית לתקופת הפיקדון, או לתקופת הפיקדון המקוצרת, יחושב כסכום של שיעורי הריבית בגין תקופות  .ג

 חושבו כאמור לעיל.או תקופת הפיקדון המקוצרת ש בתקופת הפיקדון הריבית
 
 זיכוי חשבון .5

ובין בכל חשבון אחר, בין בתום תקופת הפיקדון ובין  ןבין בחשבוהלקוח  כל סכום של קרן ו/או ריבית, שיזקפו לזכות
 .בפרעון מלא של הפיקדון במהלך תקופת הפיקדון, לא ישאו כל ריבית

 
 יום הפקדה .6

ההפקדה, תחשב כהפקדה שנעשתה ביום  כפי שפורסם ע"י הבנק נכון למועדום יום העסקים , ל הפקדה שתעשה לאחר תכ
 העסקים הבא לאחר יום ההפקדה.

 
 הגבלות על העברת הפיקדון .7

לא יהיו ניתנים להעברה או להסבה או בקשר לפיקדון ו/או לחשבון כלפי הבנק הלקוח  חשבון ו/או זכויותההפיקדון ו/או 
 גוף, למעט הבנק, אלא אם ניתנה על כך הסכמת הבנק מראש ובכתב. לשעבוד לכל אדם או

 
 משיכה טרם מועדאיסור  .8

התיר הבנק על שבירה"(. " :)להלן לעיל  3אלא כמפורט בסעיף לא יהיה רשאי למשוך את הפיקדון כולו או חלקו  הלקוח
הפיקדון שנמשך ריבית כלשהי והבנק פי שיקוליו ותנאיו שבירת כל הפיקדון או חלק ממנו, לא ישא הפיקדון או חלק מ

 .יהיה רשאי לחייב את הלקוח בקנס שבירה בשיעור שיקבע הבנק במועד השבירה
 

  כפיפות להוראות דין  .9
תנאי הפיקדון יהיו כפופים להוראות כל דין ולהוראות הרשויות המוסמכות, כפי שישתנו מפעם לפעם, וכל שינוי בהוראות 

  מור לעיל.אלו יחייב את הלקוח על אף הא
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