חיסכון גמיש (הוראת קבע)





פיקדון שקלי המשלב הפקדה בהוראת קבע חודשית יחד עם אפשרות להפקדות מזדמנות.
הפיקדון לתקופה כוללת של עד  24חודשים עם תחנות יציאה מתום חודש וכל חודש לאחר מכן.
הפיקדון בריבית משתנה הנגזרת מ"ריבית הפריים"
הוראת הקבע וההפקדות המזדמנות גמישות.

הכל כמפורט ובכפוף להסכם ההצטרפות.
תנאים כלליים:
מטבע ההשקעה

שקל

הצמדה

ללא הצמדה

תקופת ההשקעה

עד  24חודשים
 הפיקדון נושא ריבית שקלית משתנה הנגזרת מ"ריבית הפריים" בניכוי מרווח קבוע.
 לצורך חישוב הריבית המשתנה לפיקדון זה" ,ריבית הפריים" נבדקת באופן יומי.

ריבית בפיקדון

בכל עת שיחול שינוי ב"ריבית הפריים" יחול שינוי בריבית הפיקדון.
 הריבית מחושבת בשיטת "קו ישר" ,נצברת בנפרד מקרן הפיקדון.
" ריבית הפריים" -הריבית המוגדרת ע"י הבנק כריבית הפריים שלו ומתעדכנת ע"י הבנק מעת
לעת.

תשלום הריבית
תחנות יציאה

הרבית נטו משולמת לקרן הפיקדון בתחנה הראשונה לאחר שנה ,או משולמת לעו"ש בעת
משיכת הפיקדון.
כל חודש ,בהתאם ליום ביצוע הוראת הקבע.
 סכום בהוראת הקבע :מינימום  ₪ 50ומקסימום .₪ 7,500
 ניתן לשנות את סכום הוראת הקבע בכל חודש בהתאם לסכומים הנ"ל .ניתן לתת הוראה
לשינוי בכל יום מלבד יום חידוש הפיקדון.

הוראת הקבע

 במידה ואין יתרת עו"ש מספיקה לביצוע הוראת הקבע במועד הקבוע בפיקדון זה ,מתבצעת
סריקת עו"ש החשבון במשך  7ימי עסקים (מלבד בהפקדה הראשונה) – אלא אם ביקש
הלקוח אחרת.
 ניתן להפסיק/לחדש את הוראת הקבע בתנאי שהפיקדון יוותר עם סכום גבוה מסכום
המינימום שנקבע.

הפקדות מזדמנות
משיכה חלקית

 סכום בהפקדה מזדמנת  :מינימום  ₪ 50ומקסימום .₪ 7,500
 ניתן להפקיד הפקדה מזדמנת אחת במועד ביום ביצוע הוראת הקבע .
ניתן לבצע משיכה חלקית של הסכום בפיקדון ,בכל תחנת יציאה בתנאי שיוותר סכום
המינימום שנקבע להוראת הקבע בפיקדון.

מיסוי

בעת תשלום הריבית  -ינכה הבנק מס הכנסה במקור ,כפי שהיה עליו לנכות על פי הדין החל
באותה העת.
 מתאים ללקוח המעוניין לחסוך בהוראת קבע חודשית וזקוק לנזילות גבוהה (חודשית).

דגשים לפיקדון

 מתאים ללקוח המעוניין להוסיף סכומים מזדמנים לחיסכון בהוראת הקבע (עד למקסימום
שנקבע).


האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת פיקדונות



תנאי הפיקדון יהיו כפי שיקבע בהסכם בין הצדדים ופרסום זה אינו בא להקנות ללקוח
זכויות או להטיל על הבנק התחייבויות או מחויבויות בנוסף או בשונה מן האמור בהסכם
הנ"ל

תנאים כלליים



הבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת הפיקדון וכן רשאי בכל עת ,לפי שיקול
דעתו ,להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת



פרטים מלאים ומחייבים בסניפים .שיעורי המענק/ריבית תקפים ליום הפרסום בלבד.



הוראת ההצטרפות על ידי הלקוח הנה בלתי חוזרת



התנאים המחייבים הינם התנאים כפי שיקבע בהסכם ההצטרפות



התנאים המופיעים בהסכם זה נכונים נובמבר 2020

