חיסכון שקלי עולה ל 5-שנים
תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) ל 5-שנים ,עם ריבית עולה ותחנות יציאה מתום
שנה וכל שנה לאחר מכן.






הריבית קבועה ועולה כל שנה בקצב מדורג ידוע מראש.
ככל שמתמידים בתקופת החיסכון כך הריבית המתקבלת הולכת וגדלה (מדורגת).
שיעור הריבית במועדי היציאה יהיה ממוצע הריביות בגין תקופת החסכון בפועל.
הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות.

תנאים כלליים
מטבע

שקל

אופן ההפקדה

חד פעמי

תקופה כוללת

 5שנים ( 60חודשים)

סכום מינימלי להפקדה

₪ 10,000

קרן הפקדה והריבית

שקלית מובטחת (אינן צמודות למדד המחירים לצרכן)

סוג ריבית





תשלום הריבית

במועד משיכת הכספים

מועדי משיכה/תחנות

מתום שנה וכל שנה לאחר מכן

תנאי משיכה שלא
במועדי משיכה

ריבית קבועה ועולה באופן מדורג ,כל שנה.
הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית.
שיעור הריבית יחושב לפי ממוצע הריביות השנתיות בגין תקופת החיסכון בפועל.




עד  12חודשים :אין אפשרות למשיכת כספים.
מתום  12חודשים ולא במועדי המשיכה :ישולם לחוסך סכום קרן ההפקדה והריבית
שנצברה עד למועד תחנת היציאה שקדמה למועד השבירה.

סכום למשיכה חלקית

ניתן למשוך משיכה חלקית בתנאי שתיוותר היתרה המינימלית להפקדה
נכון ליום פתיחת התוכנית ,הרווחים שנצמחו ,שהופקו או שנצברו מיום פתיחת התוכנית,
חייבים בניכוי מס במקור :
 מיחיד  -בשיעור 15%
 מחבר בני אדם  -שיעור מס החברות אשר יחול באותה שנה ,על כל הרווחים.
בכל מקרה שיעור המס יהיה בהתאם לדין הידוע באותה עת.

דגשים

 הריבית בתוכנית קבועה ועולה ככל שתקופת החיסכון מתארכת עבור השנה הבאה
 גמישות במועדי המשיכה מהתוכנית

מיסוי




תנאים כלליים






האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת
חסכונות/פיקדונות
תנאי החיסכון 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.
הבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו לא לאפשר ההפקדה לתכנית החיסכון וכן רשאי
בכל עת ,לפי שיקול דעתו ,להפסיק לקבל הפקדות חדשות.
הוראת ההצטרפות על ידי הלקוח הנה בלתי חוזרת.
פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.שיעורי ריבית תקפים ליום הפרסום בלבד.
פרסום זה נכון ליוני  2020ומתעדכן מעת לעת .התנאים המחייבים הינם
התנאים כפי שיקבע בהסכם ההצטרפות

