
נא להחזיר טופס חתום המכיל את פרטי החשבון והפיקדון - באמצעות  פקס: 8096858 – 076 

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 

05/19 סימוכין         30219 

 

                                                                 פיקדון צמוד מדד לשנה– הסכם תנאי הפיקדון 

מס' סניף:077 מס' זהות:       שם הלקוח:            )להלן: "הלקוח"(            
מס' חשבון:       

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

 

 
בהתאם לתנאים כלליים לניהול חשבון פיקדון במערכת סגורה אותו אישרתי באתר הבנק ובכפוף לתוכנו המהווה חלק בלתי נפרד 

מהסכם זה, אני הח"מ מבקש לפתוח על שמי ולהפקיד לזכותי פיקדון צמוד מדד בתנאים המפורטים להלן. 
 

ההצעה בתוקף לכספים שיופקדו עד לתאריך :        סוג ריבית: קבועה                           סוג הצמדה: מדד המחירים לצרכן 

סכום הפקדה:        דגם: 10650  תקופת הפיקדון: שנה 

שיעור הריבית: שנתית נומינלית- %      , שנתית מתואמת- %       
תקופת הפיקדון ועד לתום תקופת הפיקדון ביחס למספר  1.    הגדרות: 
הימים המדויק בכל שנה )365 יום בשנה רגילה(, בחישוב  א. "פיקדון" – פיקדון צמוד מדד, לתקופה מוגדרת מראש, 

ריבית דריבית שנתית.  בסכום, בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי שנקבעו במעמד 
הפקדת הפיקדון, בטופס הפקדה זה.         
ב. "חשבון" - חשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים בע"מ   

5. משיכת  כספים מהפיקדון בתום תקופת הפיקדון  בהתאם לתנאים כלליים לניהול חשבון פיקדון במערכת 
בתום תקופת הפיקדון יזוכה החשבון המעביר בסכומים  סגורה, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה.  
שהופקדו וטרם נמשכו על ידי הלקוח בתוספת ריבית והצמדה  ג. "היום הקובע"-היום בחודש הגרגוריאני שבו הופקד הפיקדון. 
המחושבים לפי סעיפים 3-4 לעיל. הלקוח לא יהיה זכאי  ד. "תחילת תקופת הפיקדון"- היום הקובע בחודש בו הופקד 
לריבית או הצמדה על פי תנאי הפיקדון לאחר תום תקופת  הפיקדון. 

הפיקדון. 
6. חישוב מועדים ה. "תום תקופת הפיקדון"-היום הקובע בחודש בו הסתיימה 

א. חל מועד משיכת כספים ביום שאינו יום עסקים בבנק, יחול תקופת הפיקדון. 
אותו מועד ביום העסקים הראשון שאחריו. ואולם אם מועד  ו. "מדד המחירים לצרכן" או "מדד"-מדד המחירים לצרכן 
למשיכת כספים חל ביום שבו היה מפורסם המדד אילו היה  )כולל פירות וירקות( שמפרסמת הלמ"ס, לרבות כל מדד רשמי 
זה יום עסקים או ביום האחרון לחודש וימים אלה אינם ימי  אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם 

עסקים, יחול אותו מועד ביום העסקים שלפניו.  בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.  
ב. השתנה מועד משיכת הכספים כאמור בסעיף א', יחושבו  ז. "המדד היסודי"-המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת 

ההצמדה והריבית בהתאם למועד המשיכה בפועל.  הפיקדון. 
7. איסור משיכה טרם מועד ח. "המדד החדש"-המדד שפורסם לאחרונה לפני יום משיכת 

הלקוח לא יהיה רשאי למשוך את הפיקדון כולו או חלקו אלא כספים, כולם או חלקם, מהפיקדון. 
במועדים ובתנאים כמפורט בסעיף 5 לעיל  )להלן: "שבירה"(. 2.    תקופת הפיקדון 

התיר הבנק על פי שיקוליו ותנאיו שבירת כל הפיקדון או חלק הפיקדון יופקד לתקופה הנקובה בראש הסכם זה. 
ממנו, לא ישא הפיקדון או חלק מהפיקדון שנמשך ריבית ו/או 3.    חישוב ההצמדה 

הפרשי הצמדה כלשהם ובנוסף הבנק יהיה רשאי לחייב את        סכום הפיקדון והריבית המשולמת בגינו יהיו צמודים למדד 
הלקוח בקנס שבירה בשיעור שיקבע הבנק במועד השבירה. המחירים לצרכן, ולפיכך, אם במועד התשלום בפועל של 

תשלום כלשהו של קרן ו/או ריבית יתברר, כי המדד החדש  
עלה או ירד ביחס למדד היסודי אזי ישולם אותו תשלום 

כשהוא מוגדל או מוקטן )לפי העניין( באופן יחסי למידת  
העלייה או הירידה )לפי העניין( של המדד החדש לעומת המדד  

היסודי.  
4. חישוב הריבית  

א. הפיקדון יישא ריבית בשיעור נומינאלי שנתי כמצוין בהסכם. 
ב. הריבית בפיקדון  תחושב לפי מספר הימים בפועל מתחילת 

 


