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 )להלן: "הלקוח"(      שם הלקוח:                     

      מס' זהות: 

      מס' חשבון: 

 077מס' סניף: 

 ןהסכם תנאי הפיקדו –שקלי בהפקדה חודשית  ןפיקדו

      ההצעה בתוקף לכספים שיופקדו עד תאריך: 

 :  לכבוד
 ק ירושלים בע"מ )להלן: "הבנק"(בנ

במערכת סגורה אותו אישרתי באתר הבנק ובכפוף לתוכנו המהווה חלק בלתי נפרד  ןבהתאם לתנאים כלליים לניהול חשבון פיקדו
 שקלי בהפקדה חודשית בתנאים המפורטים להלן. ןמהסכם זה, אני הח"מ מבקש לפתוח על שמי ולהפקיד לזכותי פיקדו

 
      , תקופת הפיקדון:      , סוג ריבית:      סוג הצמדה: 

      , שנתית מתואמת: %      שיעור ריבית: שנתית נומינלית: % 

 ,       סכום הפקדה חודשי: 

      , שיעור המרווח הקבוע מריבית הפריים:      : ןשיעור ריבית הפריים במועד ההצטרפות לפיקדו

בכל חודש, באמצעות חיוב החשבון המעביר.       -תבוצע ב ןההפקדה החודשית בפיקדו

 הגדרות: .1
 , לתקופה מוגדרת מראש, בסכום, לא צמוד ןפיקדו -"ןפיקדו"א. 

 ,ןהפיקדוי שנקבעו במעמד הפקדת בריבית ובתנאים מוסכמים, כפ
 בטופס הפקדה זה.

חשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים בע"מ        -"חשבון" ב.
        במערכת סגורה ןלתנאים כלליים לניהול חשבון פיקדו בהתאם

 )להלן "הבקשה"( המהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה. 
הפקדה פקדה השבו הויום בחודש הגרגוריאני ה -"היום הקובע"ג. 

  .ןהראשונה בפיקדו
 .ןבפיקדוהפקדה כלשהי  -"הפקדה" ד.
שקלי בהפקדה  ןטבלת ריבית להפקדות בפיקדו -"טבלת ריבית" ה.

 חודשית.
" משמעה, ריבית הריבית הבסיסיתאו "פריים" ה"ריבית  ו.

הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק 
הבנק בסניפיו ו/או בכל דרך אחרת האשראי, ומפורסמת על ידי 

 שימצא לנכון.
בו הופקדה ההפקדה  היום הקובע -"ןהפיקדו"תחילת תקופת  ז.

 .ןבפיקדו הראשונה
היום הקובע בחודש בו הסתיימה  -"ן"תום תקופת הפיקדוח. 

 .ןתקופת הפיקדו
יום הקובע בתום שנה ממועד תחילת תקופת ה -"תחנות יציאה" ט.

ע בתום כל חודש לאחר מועד זה, עד לתום יום הקובהו ןהפיקדו
 .ןהפיקדותקופת 

ריבית משתנה בשיעור שנתי המורכב משיעור ריבית  -"ריבית" י.
הנקוב מרווח קבוע שיעור הפריים כפי שתהיה  מעת לעת בניכוי 

בראש הסכם זה. )להלן ולעיל: "שיעור המרווח הקבוע" או "מרווח 
 בשיעור קבוע"(.

מועד שינוי הריבית לגבי כל הפקדה והפקדה  -"מועד השינוי"יא. 
 בנפרד יהיה יום ההפקדה בחודש הגרגוריאני בהתאמה.

 הפקדות: .2
 יפקיד בחשבון הפקדות חודשיות רצופות. הלקוח א. 
  חודשים (2שני )לא הופקדה הפקדה כלשהי במשך תקופה של  ב. 
 , בחשבוןרשאי להפקיד הפקדות נוספות  הלקוחרצופים, לא יהיה  
 ימשיכו לחול על ההפקדות שהופקדו. ןהפיקדותנאי ו 
    מרבי ומזערי םהבנק יהיה רשאי לקבוע מפעם לפעם סכו ג. 
 .הז ןלפיקדולהפקיד  הלקוחשרשאי  
   רשאי להגדיל או להקטין את סכום ההפקדות  יהיה לקוחהד.  
  החודשיות בגבולות הסכום המזערי ועד לסכום המרבי  שיקבע  
 ידוע ללקוח כי במקרה של שינוי בסכום  הבנק מעת לעת. 
 ההפקדה החודשית, יעודכן שיעור המרווח הקבוע לשיעור שיהיה  
 נקוב באותה העת בטבלת הריביות של הבנק לטווח הסכומים בו   
 מצוי סכום ההפקדה החודשית המעודכן. החל ממועד עדכון זה,  
 היה מורכב משיעור שיעור הריבית לכל הפקדה בתוכנית זו י 
 ריבית הפריים בניכוי שיעור המרווח הקבוע המעודכן כאמור  
 לעיל. 

 
 

 
 :ןתקופת הפיקדו .3

 יופקד לתקופה הנקובה בראש הסכם זה.  ןהפיקדו    
 חישוב הריבית: .4

בשיעור נומינאלי שנתי המורכב  ריבית תשאכל הפקדה בנפרד  א.
בוע הנקוב בראש משיעור ריבית הפריים בניכוי מרווח בשיעור ק

 ס"ק ד' לעיל. 2הסכם זה ובכפוף לסעיף 
שיעור הריבית לגבי כל הפקדה ישתנה בהתאם מובהר בזה כי  ב.

 )אם וככל שיחול שינוי(. לשינוי בשיעור  ריבית הפריים
שיעור הריבית על הפקדה כלשהי יכול להיות עוד מובהר בזה כי  ג.

 .שונה מהריבית על הפקדות קודמות
הריבית לגבי כל הפקדה יעשה לפי מספר הימים בפועל חישוב ד. 

 365) שנהכל בתקופה הרלוונטית ביחס למספר הימים המדויק ב
 ימים(. 366או 

 ריבית דריבית שנתית. תשאכל הפקדה בנפרד ה. 

 משיכת כספים מהפיקדון לפני תום תקופת הפיקדון: .5
 ם הכספימלוא רשאי למשוך בתחנות היציאה את  ההלקוח יהיא.   
  כפוף למתן הודעה כמפורט להלן, ב ןבפיקדו ושהצטברו לזכות  
 לפחות לפני תחנת יציאה.יום  30, בנוסח הבנק, לבנק בכתב  
   משיכה בתחנת יציאה בתנאים כמפורט לעיל, תזכה את הלקוחב.   
 עם ביצוע  לעיל. 4לפי סעיף  שהצטברה לזכותובמלוא הריבית   
 .ןת תסתיים תקופת הפיקדומשיכת הכספים ע"י הלקוחו  
  הלקוח לא יוכל למשוך כספים מובהר בזה כי בתחנות יציאה ג.   
 מלוא הכספים  אך ורק למשוך אתבחלקים אלא  ןמהפיקדו  
 .ןהפיקדועפ"י תנאי  ןבפיקדו ושהצטברו לזכות  
  שלא  ןהפיקדוהתיר הבנק על פי שיקוליו ותנאיו שבירת ד.   
 בריבית כלשהי והבנק יהיה  הלא יזוכ בתחנות היציאה, הלקוח  
 רשאי בנוסף, לחייב את הלקוח בקנס שבירה בשיעור שיקבע הבנק   
 במועד השבירה.  

בתחנת יציאה יועברו לחשבון  ןהכספים שנמשכו מהפיקדוה. 
 המעביר.

 משיכת כספים מהפיקדון בתום תקופת הפיקדון: .6
  ופקדוומים שהסכיזוכה החשבון המעביר ב ןהפיקדובתום תקופת    
 לעיל.  4 ףבתוספת ריבית לפי סעי י הלקוחוטרם נמשכו על יד   
 לאחר תום  ןהפיקדולא יהיה זכאי לריבית על פי תנאי  הלקוח   
 .ןהפיקדותקופת    
 חישוב מועדים: .7
 ביום כל פעולה לזכות או לחובת החשבון בקשר לתוכנית שחלה א.  
  הסמוךיום העסקים לידחה ביצועה שאינו יום עסקים בבנק,  
 . אחריולש 
  בסעיף א', תחושב משיכת הכספים כאמורהשתנה מועד ב.  
 המשיכה בפועל. הריבית בהתאם למועד 

 
הריני לאשר כי התנאים המפורטים בטופס זה ידועים לי 

 ומחייבים אותי ולראיה באתי על החתום,
 
 

 

X    

 חתימת הלקוח  בנק ירושלים בע"מ 


