פצ"מ – פיקדון צמוד למטבע חוץ
פיקדון שקלי להפקדה חד פעמית ללא חידוש ,בו הקרן והריבית צמודים לשער החליפין של השקל לעומת
מטבע חוץ נבחר ,עפ"י היחס בין השער היציג הידוע בעת הפירעון לבין השער היציג ביום ההפקדה,
בתוספת  /בניכוי מרווח ,בהתאמה.
הכל כמפורט ובכפוף להסכם ההצטרפות.

תנאים כלליים:
מטבע ההשקעה

שקל

הצמדה

השער היציג של מטבע ההצמדה הנבחר

מטבעות הצמדה
אפשריים

דולר ארה"ב.

שיעור הוספה/
הפחתה
(מרווח בטחון)

שיעור הוספה :שיעור התוספת באחוזים לשער הבסיס בשיעור המפורט בפרטי הפיקדון
שיעור הפחתה :שיעור ההפחתה באחוזים מהשער החדש בשיעור המפורט בפרטי הפיקדון
• שיעור ההוספה זהה לשיעור ההפחתה ונקבע במועד ההצטרפות לפיקדון.

ריבית בפיקדון

• ריבית נומינלית קבועה מחושבת בשיטת ריבית דריבית שנתית.
• הריבית צמודה לשער היציג של מטבע ההצמדה.

תקופת ההשקעה

בין  365ל 730 -ימים
הפיקדון ללא חידוש

תחנת יציאה

הפיקדון ללא תחנות יציאה

סכום השקעה מינימלי

₪ 200

מיסוי

נכון ליום פתיחת הפיקדון ובהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסוי בישראל כפי
שידועות בזמן פתיחת הפיקדון ינוכה מס כדלקמן :
 ליחיד בשיעור  25%על הריבית הצמודה
 מחבר בני אדם מס חברות על כל הרווחים בשיעור אשר יחול באותה שנה
בכל מקרה שיעור המס יהיה על פי הדיו שיחול באותה עת.

דגשים לפיקדון






קרן ההשקעה הנומינלית אינה מובטחת.
ניתן לבחור יום פירעון ספציפי לפיקדון.
לא ניתן לבצע הפקדות בימי ראשון (לא מתפרסמים שערים).
במידה ותאריך הפירעון הנו ביום ראשון ,הפירעון יבוצע.

 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.
 הבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת הפיקדון וכן רשאי בכל עת ,לפי
תנאים כלליים

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 לפברואר .2018

