חושבים קדימה צמוד
.1

תנאי תכנית חיסכון
הנ"ל יחולו אך ורק באשר לתוכנית שנפתחה בתאריך המצוין בראש טופס זה  .להלן פרטי החיסכון ,
כפי שנקבעו על-ידי הבנק :
 1.1תכנית זו צמודה למדד המחירים לצרכן .
 1.2תקופת החיסכון  15שנים .
 1.3מועדי המשיכה בתחנות יציאה הקבועים בתכנית זו – ביום בו תמו  10שנים מתחילת תקופת
החיסכון וכל שנה ממועד זה .
 1.4שיעורי הריבית ייקבעו בהתאם למועדי המשיכה מהתכנית ויחולו בגין כל ההפקדות שהופקדו
החל ממועד תחילת תקופת החיסכון כמפורט להלן :
1.4.1

אם נמשכו הכספים מהתכנית מתום  10שנות חיסכון _____%
( מתואמת ) _____%

1.4.2

אם נמשכו הכספים מהתכנית מתום  11שנות חיסכון _____%
( מתואמת ) _____%

1.4.3

אם נמשכו הכספים מהתכנית מתום  12שנות חיסכון _____%
( מתואמת ) _____%

1.4.4

אם נמשכו הכספים מהתכנית מתום  13שנות חיסכון _____%
( מתואמת ) _____%

1.4.5

אם נמשכו הכספים מהתכנית מתום  14שנות חיסכון _____%

1.4.6

( מתואמת ) _____%

1.4.7

אם נמשכו הכספים מהתכנית מתום  15שנות חיסכון _____%
(מתואמת ) _____%

1.4.8

הריבית תחושב כריבית דריבית שנתית ותתווסף לתכנית החיסכון במועד
הפירעון .

 1.5על אף האמור ב"תנאי תכניות החיסכון החדשות" בתכנית זו לא ניתן לבצע משיכה חלקית של
ההפקדות  ,אלא משיכת מלוא סכום החיסכון במועדים שנקבעו לכך בלבד  .המשיכה תביא
לסיום תכנית החיסכון  ,ויחול האמור בסעיף  8.4ב"תנאי תכניות החיסכון החדשות" .
 1.6הוצאת חסכונות מהתכנית
עד תום  5שנים ממועד תחילת תקופת החיסכון  ,אין אפשרות למשיכת כספים מהתכנית .
במקרה של משיכה מתום  5שנים ממועד תחילת תקופת החיסכון ולפני תום  10שנים  ,תשולם
לחוסך קרן החיסכון בלבד בתוספת מלוא הפרשי הצמדה אך ללא ריבית .
במקרה של משיכה מתום  10שנים ממועד תחילת תקופת החיסכון אך לא בתחנות היציאה
הקבועות בתכנית  ,ישולמו לחוסך קרן החיסכון בתוספת הפרשי הצמדה ו –  50%משיעור
הריבית החלה במועד המשיכה  /תחנת יציאה שקדמה לכך .
 1.7החוסך יודיע לבנק יום עסקים מראש על כוונתו למשוך סכומים מתכנית החיסכון .
 1.8סעיף  4.1.1ב' ב"תנאי תכניות החיסכון החדשות" מבוטל .
 1.9תכנית זו הינה תכנית להפקדות רצופות  .הסכום המינימלי להפקדות במסלול הפקדות
רציפות ____  ₪בחודש  ,הסכום המקסימלי ____  ₪לחודש .
חוסך יפקיד הפקדות תקופתיות רצופות ובלבד שהפרש הזמן בין הפקדה להפקדה יהיה חודש
אחד .

במידה ולא הופקדו הפקות חודשיות  6פעמים במצטבר (לאו דווקא ברצף)  ,לא יהיה החוסך
רשאי להפקיד הפקדות נוספות בתכנית ואולם תנאי התכנית ימשיכו לחול על ההפקדות
שהופקדו לרבות האמור בסעיף . 1.4
 1.10אם יתברר כי מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום משיכת הכספים בתכנית
החיסכון (להלן – המדד החדש)  ,כולם או חלקם  ,ירד לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני
היום שבו הופקדו הכספים לתכנית החיסכון (להלן – המדד היסודי)  ,יחשב המדד היסודי
כמדד החדש לצורך ההפקדה והריבית עליה .
 1.11נכון ליום פתיחת התכנית  ,הרווחים שנצמחו  ,שהופקו או שנצברו מיום פתיחת התכנית
חייבים בניכוי מס במקור  .כדלהלן :
יחיד :
במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ובתום תקופת החיסכון  25% :על הריבית הצמודה .
במקרה של ירידת מד  ,דינו של הסכום שהקרן ו/או הריבית הייתה מופחתת בו אלמלא הובטח על
פי תנאי הסכם זה  ,כדין ריבית צמודה על פי תכנית חיסכון זו  ,וינוכה מס כמתחייב על פי דין
והנחיות רשויות המס .
חבר בני אדם :
שיעור מס החברות  ,אשר יחול באותה שנה  ,על כל הרווחים .
בכל מקרה שיעור המס יהיה בהתאם לדין הידוע באותה עת .
 1.12יודגש כי הפקדת כספים בחיסכון תוך חיוב חשבון הפירעון הנמצא ביתרת חובה (לרבות
מסגרת מאושרת למשיכת יתר) ייתכן כי אינו כדאי כלכלית  ,הואיל וקיים פער בין הריבית
המשולמת בגין החיסכון לבין הריבית הנגבית בגין יתרת חובה בחשבון .
מידע על שיעור הריבית הנגבית בגין יתרת חובה בחשבון ניתן למצוא בערוצים הישירים או
אצל הבנקאים שלך .

