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הפקדה לפקדון "ברירת ריבית" - 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 "ברירת ריבית" בתנאים המפורטים להלן. 

 
סוג הצמדה:      , סוג ריבית:       

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

משתנה - שנתית נומינלית: %      ,   שנתית מתואמת: %       

שיעור המרווח הקבוע מריבית הפריים:       

שיעור ריבית הפריים במועד ההצטרפות לפיקדון: %       

תקופת הפיקדון:      , סכום הפקדה:       

ההצעה בתוקף לכספים שיופקדו עד לתאריך :       

 
 

1.  הגדרות: 
א. "פקדון" - פקדון לא צמוד לזמן קצוב, לתקופה מוגדרת מראש, בסכום, בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי שנקבעו במעמד 

הפקדת הפקדון, בטופס הפקדה זה. הפקדון יכול להיות חד פעמי או מתחדש מידי פעם בפעם לתקופה נוספת.  
ב. "חשבון" - חשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים בע"מ בהתאם לתנאים כלליים לניהול חשבון פקדון במערכת 

סגורה )להלן "הבקשה"( המהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה. 
ג. "ריבית" - אחד או יותר מסוגי הריבית המנויים בסעיף זה להלן. 

ד. "ריבית פריים" - הריבית הבסיסית שתהיה נהוגה בבנק, כפי שריבית זו תשתנה מזמן לזמן. 
ה. טבלת ריבית" - טבלת ריביות לפקדון "ברירת ריבית" הנקבעת ע"י הבנק. 

ו. ריבית קבועה" - ריבית בשיעור נומינאלי שנתי כפי המצוין במסמך זה. 
ז. ריבית משתנה" - ריבית בשיעור המורכב משיעור ריבית הפריים כפי שתהיה מעת לעת בניכוי שיעור מרווח קבוע הנקוב 

בראש הסכם זה. 
2. תקופת הפקדון 

 הפקדון יופקד לתקופה הנקובה בראש הסכם זה. בתום תקופת הפקדון יועבר סכום הפקדון הנ"ל בצירוף הריבית שנצברה 
עליו, לחשבון המעביר בבנק המעביר כמפורט בבקשה. 

3. חישוב הריבית 
א. הפקדון ישא ריבית בשיעור נומינאלי שנתי לפי הגבוהה מבין שתי החלופות הבאות: ריבית קבועה כמצוין בהסכם, או 

ריבית משתנה כמצוין בהסכם שתעודכן מעת לעת בהתאם לשינויים בריבית הפריים.  
ב. בתום תקופת הפיקדון הריבית תחושב בנפרד לפי כל אחת מהחלופות המפורטות בסעיף א לעיל, והלקוח יזוכה בסכום 

הריבית שנצברה לפי הגבוה מבין שתי החלופות.  
ג. חישוב הריבית יעשה לפי מספר הימים בפועל בתקופת הפקדון ביחס למספר הימים המדויק בכל שנה )על בסיס 365 או 

366 ימים( ללא חישוב ריבית דריבית. 
ד. למרות האמור לעיל, בפקדון שתקופתו עולה על 12 חודשים, חישוב הריבית  יהיה לפי ריבית דריבית שנתית. 

5. זיכוי חשבון 
כל סכום של קרן ו/או ריבית, שיזקפו לזכותי בין בחשבוני בבנק ובין בכל חשבון אחר, בין בתום תקופת הפקדון ובין בפרעון 

מלא של הפקדון במהלך תקופת הפקדון, לא ישאו כל ריבית. 
6.  תאריך שאינו יום עסקים 

 כל פעולה לזכות או לחובת החשבון בקשר לפקדון הנ"ל שחלה ביום שאינו יום עסקים, ידחה ביצועה ליום העסקים הסמוך 
שלאחריו, והריבית תשולם בהתאם לימים בפועל. 

7. יום הפקדה 
כל הפקדה שתעשה לאחר תום יום העסקים, תחשב כהפקדה שנעשתה ביום העסקים הבא לאחר יום ההפקדה.  

8.  איסור משיכה טרם מועד 
  המפקיד לא יהיה רשאי למשוך את הפקדון כולו או חלקו טרם הגיע מועד הפרעון או טרם הגיע מועד חידושו )להלן 
"שבירה"(. התיר הבנק על פי שיקוליו ותנאיו שבירת הפקדון, לא ישא הפקדון שנמשך ריבית כלשהי והבנק יהיה רשאי לחייב 

את הלקוח בקנס שבירה בשיעור שיקבע הבנק במועד השבירה. 
 

 


