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פקדון צמוד מדד בהפקדה חודשית – הסכם תנאי הפקדון 

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

בהתאם לתנאים כלליים לניהול חשבון פקדון במערכת סגורה אותו אישרתי באתר הבנק ובכפוף לתוכנו המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם 
זה, אני הח"מ מבקש לפתוח על שמי ולהפקיד לזכותי פקדון צמוד מדד בהפקדה חודשית בתנאים המפורטים להלן. 

ההצעה בתוקף לכספים שיופקדו עד לתאריך:       

סוג הצמדה:      , סוג ריבית:      ,  

שיעור הריבית בעת הצטרפות לפיקדון: שנתית נומינלית: %      , שנתית מתואמת: %       

תקופת הפיקדון:      , סכום הפקדה חודשי:       

ההפקדה החודשית בפקדון תבוצע ב-      בכל חודש, באמצעות חיוב החשבון המעביר. 

 סכום ההפקדה החודשית יוגדל מידי חודש - בשיעור עליית המדד 

                                                         

 סכום ההפקדה החודשית לא יוגדל מידי חודש - בשיעור עליית המדד 

א. כל הפקדה בנפרד תשא ריבית בשיעור נומינאלי שנתי בהתאם  1.    הגדרות: 
לטבלת הריבית לפקדון מסוג זה שתהיה בתוקף במועד כל הפקדה.  א. "פקדון" - פקדון צמוד מדד, לתקופה מוגדרת מראש, בסכום, 
הריבית לכל הפקדה תחושב לפי ריבית דריבית שנתית ותהא  בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי שנקבעו במעמד הפקדת הפקדון, 
צמודה למדד כאמור בסעיף 4 לעיל ובכפוף  לאמור בסעיפים 6-7  בטופס הפקדה זה. 
להלן. שיעור הריבית להפקדה כלשהי עשוי להיות שונה משיעור  ב. "חשבון" - חשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים בע"מ 

הריבית להפקדות קודמות.  בהתאם לתנאים כלליים לניהול חשבון פקדון במערכת סגורה 
ב. החוסך יהיה זכאי לריבית בגין כל הפקדה בתוכנית בשיעור של )להלן "הבקשה"( המהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה. 

15% מממוצע שיעורי התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתיות ג. "היום הקובע"-היום בחודש הגרגוריאני שבו הופקדה ההפקדה 
צמודות מדד אשר יחושב בהתאם לאמור להלן.  הראשונה בפקדון. 

אחת לחצי שנה )בחודשים מרץ וספטמבר( יערך חישוב של ממוצע ד. "הפקדה" - הפקדה כלשהי בפקדון. 
שיעורי התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתיות צמודות מדד שטווח  ה. "טבלת ריבית" – טבלת ריבית להפקדות בפקדון צמוד מדד 

הפדיון שלהם בעת החישוב הינו בין 5 ל-15 שנים )להלן: "שיעור בהפקדה חודשית. 
התשואה הממוצע"( שיעור התשואה הממוצע יהווה בסיס לחישוב ו. "תחילת תקופת הפקדון"- היום הקובע בו הופקדה ההפקדה 

הריבית להפקדות שיבוצעו חצי שנה לאחר אותו מועד )להלן: הראשונה בפקדון. 
"תקופת הריבית"(. דהיינו הממוצע שיחושב בחודש מרץ יהיה ז. "תום תקופת הפקדון"-היום הקובע בחודש בו הסתיימה תקופת 

בסיס החישוב לריבית בגין הפקדות בחודשים אפריל עד ספטמבר הפקדון. 
)כולל( והממוצע שיחושב בחודש ספטמבר יהיה בסיס החישוב ח. "מדד המחירים לצרכן" או "מדד"-מדד המחירים לצרכן )כולל 
פירות וירקות( שמפרסמת הלמ"ס, לרבות כל מדד רשמי אחר 

לריבית בגין הפקדות שיבוצעו בחודשים אוקטובר עד מרץ )כולל(.               
שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי 

ג. שיעור הריבית במועד ההצטרפות לפקדון יהיה בתוקף להפקדות  המדד הקיים ובין אם לאו.  
שיופקדו עד תום תקופת הריבית הראשונה.  ט. "המדד היסודי"-המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו הופקדה 

ד. שיעור הריבית שיקבע יחושב לכל הפקדה לתקופה שממועד  הפקדה כלשהי. 
ההפקדה ועד ליום משיכת הכספים מהפקדון.   י. "המדד החדש"-המדד שפורסם לאחרונה לפני יום משיכת כספים, 

ה. טבלת הריבית להפקדות בפקדון מסוג זה תפורסם באתר  כולם או חלקם, מהפקדון. 
האינטרנט של הבנק.  2. הפקדות 

6.  משיכת  כספים מהפקדון בתחנות יציאה  א. הלקוח יפקיד בחשבון הפקדות חודשיות רצופות. 
א. הלקוח יהיה רשאי למשוך כספים שהצטברו לזכותו בפקדון כולם  ב. לא הופקדה הפקדה כלשהי במשך תקופה של ששה )6( חודשים 
או חלקם בתחנות היציאה המוגדרות בסעיף 6ב להלן בלבד, ע"י  רצופים, לא יהיה הלקוח רשאי להפקיד הפקדות נוספות בחשבון 
מתן הודעה בכתב לבנק, בנוסח המקובל בבנק באותה עת, 30 יום  ותנאי הפקדון ימשיכו לחול על ההפקדות שהופקדו. 
לפחות לפני מועד המשיכה המבוקש. לעניין בקשה למשיכת כספים  ג. הבנק יהיה רשאי לקבוע מפעם לפעם סכום מרבי ומזערי שרשאי 

בתחנות יציאה, יחולו בנוסף לאמור ההוראות הבאות:  הלקוח להפקיד לפקדון זה. הלקוח רשאי להגדיל או להקטין את 
1( הלקוח יהיה רשאי למשוך כספים מהפקדון בחלקים  במהלך  סכום ההפקדה החודשי בגבולות שיקבע הבנק. 
תקופת הפקדון לרבות משיכה בתום תקופת  הפקדון, ובלבד  ד. הבנק יהיה רשאי לעגל לש"ח את סכום ההפקדה החודשי. 
שיעברו ששה חודשים לפחות בין מועד משיכה אחד למשנהו,  3.   תקופת הפקדון 

למעט תום תקופת הפקדון.  הפקדון יופקד לתקופה הנקובה בראש הסכם זה.  
2( סכום המשיכה לא יפחת מהסכום המזערי שיקבע הבנק.  4.   חישוב ההצמדה 

3( יתרת הפקדון לאחר המשיכה לא תפחת מהסכום המזערי       כל הפקדה בנפרד והריבית בגינה יהיו צמודים למדד כדלהלן: 
שיקבע הבנק.  א. אם יתברר במועד משיכת הכספים, כולם או חלקם מן הפקדון, כי 

4( ההפקדות ימשכו לפי סדר הפקדתן.  המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי אזי יוגדלו ההפקדה 
5( הכספים שנמשכו מהפקדון יועברו לחשבון המעביר.  והריבית עליה בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. 

ב. משיכה "בתחנות יציאה"-משך הלקוח כספים מהפקדון ביום  ב. אם יתברר כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי אזי יוקטנו 
הקובע בתום שנתיים ממועד תחילת תקופת הפקדון או ביום  ההפקדה והריבית עליה בשיעור ירידת המדד החדש לעומת המדד 
הקובע בתום כל שנה לאחר מועד זה, עד לתום תקופת הפקדון,  היסודי. 

יזוכה במלוא הריבית וההצמדה לפי סעיפים 4-5 לעיל.  ג. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי אזי ישולמו סכום 
ההפקדה והריבית עליה ללא כל הצמדה.  
  
  
  
  
5.   חישוב הריבית  
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8. משיכת  כספים מהפקדון בתום תקופת הפקדון  7. איסור משיכה טרם מועד 
בתום תקופת הפקדון יזוכה החשבון המעביר בסכומים שהופקדו  הלקוח לא יהיה רשאי למשוך את הפיקדון כולו או חלקו אלא 
וטרם נמשכו על ידי הלקוח בתוספת ריבית והצמדה המחושבים  במועדים ובתנאים כמפורט בסעיף 6 לעיל  . התיר הבנק על פי 
לפי סעיפים 4-5 לעיל. הלקוח לא יהיה זכאי לריבית או הצמדה על  שיקוליו ותנאיו שבירת כל הפיקדון או חלק ממנו, לא ישא 

פי תנאי הפקדון לאחר תום תקופת הפקדון.  הפיקדון או חלק מהפיקדון שנמשך ריבית ו/או הפרשי הצמדה 
9.חיוביים כלשהם ובנוסף הבנק יהיה רשאי לחייב את הלקוח  חישוב מועדים 

א. חל מועד משיכת כספים ביום שאינו יום עסקים בבנק, יחול אותו  בקנס שבירה בשיעור שיקבע הבנק במועד השבירה. מבלי לגרוע 
מועד ביום העסקים הראשון שאחריו. ואולם אם מועד למשיכת  מהאמור יובהר כי במידה ויתברר כי המדד החדש ירד לעומת 
כספים חל ביום שבו היה מפורסם המדד אילו היה זה יום עסקים  המדד היסודי-יופחת הסכום הנמשך בשיעור ירידת המדד החדש 
או ביום האחרון לחודש וימים אלה אינם ימי עסקים, יחול אותו  לעומת המדד היסודי. 

מועד ביום העסקים שלפניו.   
ב. השתנה מועד משיכת הכספים כאמור בסעיף א', יחושבו ההצמדה   

והריבית בהתאם למועד המשיכה בפועל.   
  
  
  
  
  
  

הריני לאשר כי התנאים המפורטים בטופס זה ידועים לי ומחייבים   
אותי ולראיה באתי על החתום:   

  
  

   X
בנק ירושלים בע"מ  חתימת הלקוח    

 


