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תנאי העסקה
התנאים החלים על חשבון העו"ש  ,כמפורט בבקשה לפתיחתו  ,מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי עסקה
אלה ויתפרשו בכפוף להם  .בכל מקרה של סתירה יגברו התנאים המפורטים בכתב זה .
הסכום המינימלי לפיקדון זה הינו . ₪ 100
כותרות הסעיפים בתנאים הכללים ובתנאים המיוחדים לא תשמשנה לשם פירושם .
על הפיקדון יחולו התנאים המפורטים בסעיף פרטי העסקה לעיל ("פרטי עסקה")  ,המהווים חלק
בלתי נפרד מכתב זה .
הפיקדון אינו צמוד למדד כלשהו .
ניתן למשוך הפיקדון  ,כולו או חלקו  ,בכל יום עסקים לפי דרישת המפקיד .
לפיקדון זה ניתן להפקיד סכומים נוספים בכל יום עסקים ולא יחולו שינויים בתנאי הפיקדון לרבות
מועד הפירעון .

 .2ריבית
הריבית שתשולם בגין פיקדון זה משתנה לפי ריבית הפריים  ,בניכוי מרווח קבוע כמפורט בפרטי
העסקה " .ריבית פריים"-ריבית המוגדרת על ידי הבנק כריבית הפריים שלו  ,והמתעדכנת על ידי הבנק
מעת לעת .
 2.1לצורך חישוב הריבית המשתנה לפיקדון זה  ,ריבית הפריים נבדקת באופן יומי  ,בכל עת שיחול שינוי
בריבית הפריים יחול שינוי בריבית לפיקדון והשינוי יחול מאותה עת ועד למועד השינוי הבא בריבית
הפריים  ,אם יהיה .
 2.2הריבית מחושבת כריבית דריבית יומית .זיכוי הריבית יבוצע לאחר ניכוי מס במקור כדין באופן הבא:
 2.2.1בעת משיכה חלקית של הפיקדון סכום חלקי שנפרע מהפיקדון בטרם מועד הפירעון הסופי ,
יזוכה באופן יחסי בסכום הריבית שנצברה בגינו עד למועד ביצוע המשיכה החלקית  .סכום יתרת
הפיקדון שנותר לאחר ביצוע המשיכה החלקית  ,יזוכה באופן יחסי בסכום הריבית שנצברה בגינו
עד למועד ביצוע המשיכה החלקית (להלן" :הסכום הנותר") .הסכום הנותר ימשיך ויישא ריבית
עד למועד פירעון הפיקדון.
 2.2.2בעת הוספת כספים לפיקדון  -סכום הפיקדון יזוכה בסכום הריבית שנצברה בגינו עד למועד
הוספת הכספים ,לסכום זה יתווסף הסכום הנוסף שהופקד לפיקדון (להלן" :הסכום המעודכן").
הסכום המעודכן יישא ריבית עד למועד פירעון הפיקדון.
 2.2.3בעת משיכה מלאה של הפיקדון בטרם מועד הפירעון הסופי  :סכום המשיכה יזוכה בסכום
הריבית אשר נצברה בגינו עד למועד ביצוע המשיכה המוקדמת.
 .3פירעון הפיקדון
בתום תקופת הפיקדון (מועד פירעון סופי) או בעת משיכת מלוא סכום הפקדון בטרם מועד הפירעון
הסופי  ,ייפרעו הפיקדון וסכומי הריבית המגיעים עליו לפי התנאים המפורטים בפרטי העסקה  ,אם
מגיעים  ,באמצעות זיכוי החשבון הרשום למטרה זו  .אם מועד פירעון/חידוש חל ביום שאינו יום
עסקים בנקאי ,יידחה מועד זה ליום העסקים הבנקאי הראשון שלאחריו

 .4ניכוי מס הכנסה
בעת התשלום בדרך של זיכוי הפיקדון או חשבון העו"ש  ,לפי העניין  ,בסכומי הריבית המגיעים
למפקיד בגין הפיקדון  ,ינכה הבנק מס הכנסה במקור וכל תשלום חובה אחר  ,כפי שהיה עליו לנכות
על פי הדין החל באותה עת .
 .5יום הפקדה
כל הפקדה שתיעשה עד תום יום העסקים הבנקאי כמקובל בבנק בעת ההפקדה ולפני המועד האחרון
שנקבע לאותו סוג הפקדה  ,תיחשב כהפקדה שנעשתה באותו יום העסקים  .כל הפקדה שתיעשה
לאחר תום יום העסקים הבנקאי  ,כאמור לעיל  ,תיחשב כהפקדה שנעשתה ביום העסקים הבא לאחר
יום ההפקדה .
 .6איסור העברה
הפיקדון אינו ניתן להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה ו/או לשעבוד לצד ג' בכל דרך שהיא .
 .7שינויים בהוראת הדין ו/או בשיעורי הריבית בשוק ו/או הצמדה בפיקדונות קיימים
הבנק רשאי  ,במקרים בהם יחול שינוי בכל דין  ,לרבות הוראות בנק ישראל בענייני נזילות לסוגיהן
ו/או בנסיבות בהן על פי שיקול דעתו הסביר של הבנק יחול שינוי קיצוני במשק  ,לפרוע את הפיקדון
כאמור בסעיף  3לעיל אף לפני מועד הפירעון הסופי  ,ובלבד שתינתן למפקיד הודעה על כך .
 .8חידושים
הפיקדון לא יחודש לתקופות נוספות אלא אם נקבע אחרת במסמך פרטי העסקה .
 .9תחנות יציאה
בכל יום עסקים המפקיד רשאי למשוך את הפיקדון אף בטרם הגיע מועד הפירעון הסופי כמפורט
בפרטי העסקה ("תחנת יציאה")  ,ויחולו הוראות סעיף  3לעיל  .יודגש כי בעת משיכה חלקית  ,זיכוי
חשבון הפירעון יערך בסכום נטו הנקוב בבקשת המשיכה  ,והסכום ברוטו יגרע מהפיקדון  .אם ביקש
המפקיד למשוך חלק מסכום הפיקדון בתחנת יציאה  ,שיעור הריבית (כולל שיעור המרווח מבסיס
הריבית) שיישא הפיקדון החל ביום הראשון שלאחר תחנת היציאה עשוי להשתנות אך לא יפחת
משיעור הריבית (כולל שיעור המרווח מבסיס הריבית) המצוין באותו יום על לוח שיעורי הריבית
בסניף לגבי פיקדונות מאותו סוג  ,באותו סכום ולאותה תקופה .
 .10ריבית עד לתחנת היציאה
הפיקדון שיימשך בתחנת היציאה יזוכה בשיעור הריבית שצבר הפיקדון עד אותו היום .
 .11פיקדונות משועבדים ו/או המשמשים ערובה לחיוב
על אף האמור בכתב זה  ,לא יהא המפקיד רשאי למשוך פיקדון משועבד ו/או פיקדון המהווה ערובה
לחיוב כלפי הבנק בכל דרך אחרת  ,כולו או חלקו  ,לפני תחנת היציאה או יום הפירעון הסמוכים לאחר
פירעון החוב המובטח לבנק.
 .12תנאים מיוחדים נוספים
הפיקדון וכל ההפקדות בגינו  ,לא יאוחד עם פיקדונות אחרים  ,לרבות פיקדונות אחרים מסוג פיקדון
ריבית יומית  ,בין אם הוקמו בחשבון זה או בחשבון אחר בבעלות המפקיד לפני הקמת הפיקדון על פי

הסכם זה ובין לאחריו  .אם קיים בחשבון שירות "פיקדון מגן" או "פר"י אוטומטי" או "כיסוי מינוס
מידי" אזי שירות זה יחול גם ביחס לפיקדון על פי הסכם זה .
 .13זכות קיזוז
הבנק יהיה רשאי (אך לא חייב) לקזז הפיקדון  ,כולו או חלקו  ,גם טרם הגיע יום הפירעון  ,כנגד יתרת
חובה כלשהי של המפקיד  ,או במסגרת מימוש זכות אחרת העומדת לבנק  ,ללא הודעה מוקדמת
למפקיד .
 .14יודגש כי הפקדת כספים בפיקדון תוך חיוב חשבון הפירעון נמצא ביתרת חובה (לרבות מסגרת
מאושרת למשיכת יתר) ייתכן כי אינו כדאי כלכלית  ,הואיל וקיים פער בין הריבית המשולמת בגין
הפיקדון לבין הריבית הנגבית בגין יתרת חובה בחשבון  .מידע על שיעור הריבית הנגבית בגין יתרת
חובה בחשבון ניתן למצוא בערוצים הישירים או אצל הבנקאים שלך .

