
מאדים – צמוד מדד    

לשנה 
 

בנק ירושלים בע"מ 
02/19            51517 1. לתיק הלקוח  2. ללקוח 

 

שם הלקוח:       )להלן: "הלקוח"(            

תאריך:       

מס' חשבון:       

מס' סניף:       

פיקדון מאדים צמוד מדד לשנה ללא תחנות יציאה – הסכם תנאי הפיקדון 
 

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

אני הח"מ מבקש לפתוח על שמי ולהפקיד לזכותי פיקדון מאדים צמוד מדד לשנה ללא תחנות יציאה בתנאים המפורטים להלן: 
 

סוג הצמדה: מדד המחירים לצרכן סוג ריבית: קבועה           מס' דגם:   10650   

תקופת הפיקדון: שנה    סכום הפקדה:       

שיעור הריבית: שנתית נומינלית- %      ,   שנתית מתואמת- %       

1. הגדרות 
"חשבון" – חשבון הלקוח אשר פרטיו מצויים בראש טופס זה. 

"פיקדון" - פיקדון ן על פי התנאים המפורטים במסמך זה והכל באמצעות החשבון. 
"היום הקובע" - היום במהלך החודש הקלנדרי בו הופקד סכום ההפקדה בפיקדון. 

"תחילת תקופת הפיקדון"  -  היום הקובע בחודש בו הופקדה הפקדה בפיקדון. 
"תום תקופת הפיקדון" -  היום הקובע בחודש בו תמה תקופת הפיקדון. 

"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 הפיקדון. 

"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 של סוכות ושמיני עצרת, 
פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב. במקרים חריגים, רשאי המפקח לקבוע שיום מסוים אינו 

יום עסקים.  
 

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

3. תקופת הפיקדון 
12 חודשים מתחילת תקופת הפיקדון  )להלן: "תקופת הפיקדון"(. בתום תקופת הפיקדון יזוכה חשבון הלקוח בכל הסכומים 
המגיעים לו לפי הוראת כתב זה. לצורך הבהרה, בתום תקופת הפיקדון יעמדו לרשות הלקוח הסכומים שהפקיד ואשר טרם נמשכו על 
ידו בתוספת ריבית והפרשי הצמדה המחושבים עליהם כאמור לפי הסעיפים 4  ו-5 להלן. הלקוח לא יהיה זכאי לריבית ו/או הפרשי 

הצמדה על פי תנאי הפיקדון, בעד תקופה שלאחר תום תקופת הפיקדון. 
 

4. חישוב הריבית 
בכפוף לאמור בכתב זה, ישא סכום ההפקדה ריבית שנתית קבועה בשיעור המצוין לעיל )להלן "הריבית"(. הריבית בפיקדון תחושב 
לפי מספר הימים בפועל שעברו מיום ההפקדה ועד לתום תקופת החיסכון ביחס למספר הימים המדויק בכל שנה )365 יום בשנה 

רגילה(, בחישוב ריבית דריבית שנתית. 
 

5. חישוב ההצמדה 
סכום ההפקדה והריבית המחושבת עליו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן: 

א. אם יתברר במועד משיכת הכספים, כולם או חלקם מן הפיקדון, 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. 
 
 



מאדים – צמוד מדד    

לשנה 
 

הריני לאשר כי התנאים המפורטים בטופס זה ידועים  לי ומחייבים אותי ולראיה באתי על החתום: 
בנק ירושלים בע"מ   

 
חתימת הלקוח/ות  חתימת הבנק  

בנק ירושלים בע"מ 
02/19            51517 1. לתיק הלקוח  2. ללקוח 

 

6. איסור משיכה טרם מועד 
הלקוח לא יהיה רשאי למשוך את הפיקדון כולו או חלקו אלא בתום תקופת הפיקדון  . למרות האמור לעיל, התיר הבנק לפנים 
משורת הדין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי,  שבירת כל הפיקדון או חלק ממנו, לפני תום תקופת הפיקדון , לא יישא הפיקדון או החלק 
שנמשך מן הפיקדון 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. 
 

7. הגבלה על העברת הפיקדון 
כספי הפיקדון 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. 
 

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

את הלקוח על אף האמור לעיל.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


