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תנאי תכנית חיסכון
הנ"ל יחולו אך ורק באשר לתכנית שנפתחה בתאריך המצוין בראש טופס זה  .להלן פרטי החיסכון ,
כפי שנקבעו על-ידי הבנק :
 2.1בתאריך סיום תקופת החיסכון יערכו שני חישובים בלתי תלויים זה בזה והחוסך יזוכה בסכום
הגבוה ברוטו (לפני ניכוי מס כדין)  ,מבין  2המסלולים:
2.1.1

מסלול א' -
 2.1.1.1סכום ההפקדה ישא מענק כמפורט להלן :מענק בשיעור __%
(ריבית שנתית מתואמת ) __%
 2.1.1.2המענק מהווה את סך הריבית השנתית בגין מסלול א' ולא תשולם
ריבית כלשהי בנוסף לסכום המענק  .המענק יחושב בשיטת ריבית
דריבית שנתית  .כמו כן  ,המענק ישולם רק בתאריך הסיום/תום
תקופת החיסכון .סכום ההפקדה והמענק אינם צמודים למדד
המחירים לצרכן.

2.1.2

מסלול ב' -
סכום ההפקדה ,ללא כל ריבית  ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים
לצרכן כמפורט בסעיף  5.1בתנאי תכניות החיסכון החדשות.

.3

תקופת התוכנית כפי שמפורטת בפרטי העסקה ,איסור המשיכה מפורט בסעיפים הבאים.

.4

סעיפים  8.1-8.3 ,5.2 ,4.1 ,3.2ו 9 -ב"תנאי תכניות החיסכון החדשות"  ,מבוטלים.

.5

בתכנית זו לא ניתן לבצע משיכה של החיסכון או חלקו ,לפני תאריך הסיום.

.6

פירעון תכנית החיסכון :בתום תקופת החיסכון (תאריך פירעון סופי) ,תפרע תכנית החיסכון וסכומי
הריבית המגיעים עליה לפי התנאים המפורטים בסעיף  2לעיל ,אם מגיעים ,באמצעות זיכוי החשבון
הרשום למטרה זו .אם יום הפירעון הסופי יחול ביום שאינו יום עסקים ,ידחה מועד זה עד ליום
העסקים הקרוב.

.7

הסכום המינימלי בתכנית חסכון זו לא יפחת מ ____ ש"ח.

.8
.9

תכנית חיסכון זו להפקדה חד פעמית בלבד ולא ניתן להוסיף בה סכומים.
מיסוי-לפי הדין החל ביום פתיחת תכנית החיסכון ,הרווחים שנצמחו ,שהופקו או שנצברו מיום
פתיחת תכנית החיסכון חייבים בניכוי מס במקור כמפורט להלן:
מחבר בני אדם ,שיעור מס החברות ,אשר יחול באותה שנה על כל הרווחים .מחוסך יחיד ,במידה
והחוסך מזוכה על פי מסלול א' 15% -על המענק/הריבית שנצברה .במידה והחוסך מזוכה על פי
מסלול ב'-פטור ממס .בכל מקרה המיסוי יהיה על פי הדין שיחול באותה עת.

 .10יודגש 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.

