הודעה ללקוחות בנק הפועלים על הטבה בריבית חובה -
לפי תכנית "עו"ש מקזז בשקלים"
מובא בזאת לידיעת לקוחות בנק הפועלים בע"מ )להלן – "הבנק"(  ,כי החל מיום ) 1.1.2011להלן:
"המועד הקובע"( תופעל על ידי הבנק ,באופן חד-צדדי ,ללא צורך בפנייה מצד הלקוחות לבנק או
בחתימתם על בקשה כלשהי ,תכנית "עו"ש מקזז בשקלים" )להלן" :התכנית"(  ,שאינה כרוכה
בתשלום עמלה כלשהי לבנק ומטרתה לתת הטבה ולהקטין חיובי לקוחות בחשבונות עובר ושב
בשקלים בגין ריבית חובה  ,והכל בהתאם למתואר ומפורט בהודעה זו להלן:
 .1התכנית תחול אך ורק על חשבונות עובר ושב בשקלים חדשים בהם מוקצית ו/או תוקצה מעת
לעת על ידי הבנק ,על פי המוסכם בין הבנק לבין בעלי החשבונות כאמור  ,מסגרת אשראי חוזר
במטבע ישראלי מהסוגים הבאים ,וזאת החל במועד הקובע:
 .1.1מסגרת חח"ד פרטי
 .1.2מסגרת חח"ד פרטי מדורג )בין אם מסגרת האשראי ניתנת לחידוש ובין אם אינה ניתנת
לחידוש(
 .1.3מסגרת משכורת בהסכם
 .1.4מסגרת חייל בהסכם
 .1.5מסגרת סטודנט בהסכם
 .1.6מסגרת בני נעורים
כל אחד מחשבונות עובר ושב בשקלים חדשים עליהם תחול התכנית כמפורט לעיל ,יקרא
להלן" :החשבון".
כל אחת ממסגרות האשראי החוזר המפורטות לעיל ,תיקרא להלן" :מסגרת האשראי המאושרת
בחשבון".
 .2על פי התכנית ,לצורך חישוב הריבית החלה על יתרות החובה בתוך מסגרת האשראי המאושרת
בחשבון יתבצע קיזוז של יתרות חובה כאמור כנגד יתרות זכות בחשבון במהלך חודש קלנדרי ,כך
שהריבית בגין יתרות החובה בתוך מסגרת האשראי המאושרת בחשבון מכח הבקשה לפתיחת
חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון המתייחסת לחשבון ,בין קיימת ובין עתידית )להלן:
"הבקשה לניהול חשבון"( ו/או כל מסמך או תנאי אחר ,בין קיים ובין עתידי ,החל על מסגרת
האשראי המאושרת בחשבון ו/או מתייחס אליה על פי המוסכם בין הבנק לבין בעלי החשבונות
)להלן ,יחד ולחוד" :הסכם האשראי"( ,תקטן והכל לפי המנגנון הבא:
בכל תחילת חודש קלנדרי  ,החל בחודש הקלנדרי העוקב לחודש הקלנדרי בו חל המועד הקובע
)דהיינו ,החל מתחילת חודש ינואר  , (2011יבוצע סיכום )חיבור( של כל יתרות הזכות היומיות
שהיו בחשבון במהלך החודש הקלנדרי שחלף )כולל אף בימים בחודש שאינם ימי עסקים( )להלן:
"סכום הזכות החודשי"(.
סכום הזכות החודשי יקוזז אל מול יתרות החובה היומיות ,שהיו מצויות בתוך מסגרת האשראי
המאושרת בחשבון ,במהלך החודש הקלנדרי שחלף  ,ככל שהיו יתרות חובה כאלה ,וזאת מדי יום
)גם אם אינו יום עסקים( בו היתה יתרת חובה בתוך מסגרת האשראי המאושרת בחשבון  ,החל
ביום הראשון בו היתה יתרת חובה בחשבון כאמור )וכל עוד המסגרת היתה בתוקף במהלך אותו
חודש( והחל בשקל הראשון של יתרת החובה כאמור )להלן" :סכום הקיזוז"( .
ככל שמסגרת האשראי המאושרת בחשבון כוללת יותר ממדרגת ריבית אחת  ,אזי ,מנגנון קיזוז
יתרות חובה כנגד יתרות זכות בחשבון במהלך כל חודש קלנדרי כמתואר ומפורט לעיל ,יתבצע,
ראשית ,על יתרות החובה היומיות עליהן חלה מדרגת הריבית הראשונה מבין מדרגות הריבית

הנכללות במסגרת האשראי המאושרת בחשבון ,ככל שהיו יתרות חובה כאלה ,ולאחר מכן על
יתרות החובה היומיות עליהן חלות יתר מדרגות הריבית הנכללות במסגרת האשראי המאושרת
בחשבון ,לפי סדר עולה )מובהר בזה ,כי מנגנון הקיזוז יבוצע לפי סדר עולה החל ממדרגת הריבית
הראשונה כמתואר לעיל ,וזאת גם אם על פי תנאי מסגרת האשראי המאושרת בחשבון ממילא לא
נגבית מבעלי החשבון ריבית חובה בגין יתרות החובה היומיות הנכללות במדרגת הריבית
הראשונה במהלך החודש הקלנדרי )כולו או חלקו( שמן העניין.
אשר על כן ,במקרה כאמור לא ביצוע הקיזוז על פי התכנית הוא שיקטין את ריבית החובה בגין
יתרות חובה יומיות עליהן חלה מדרגת הריבית הראשונה הנכללת במסגרת האשראי המאושרת
בחשבון(.
ככל שבחשבון הוקצתה ו/או תוקצה מעת לעת על ידי הבנק  ,בנוסף למסגרת האשראי המאושרת
בחשבון מסגרת אשראי חוזר שניה ,תקופתית או יומית ,על פי המוסכם בין הבנק לבין בעלי
החשבון )להלן" :מסגרת האשראי הנוספת המאושרת בחשבון"( ,אזי ,מנגנון קיזוז יתרות חובה
כנגד יתרות זכות בחשבון במהלך כל חודש קלנדרי כמתואר ומפורט לעיל ,יתבצע ,ראשית ,על
יתרות החובה היומיות הנכללות במסגרת האשראי המאושרת בחשבון ורק לאחר מכן ,על יתרות
החובה היומיות הנכללות במסגרת האשראי הנוספת המאושרת בחשבון.
אם וככל שתוקצה מסגרת האשראי הנוספת המאושרת בחשבון ,וכל עוד מסגרת זו תהיה בתוקף,
המונח "מסגרת האשראי המאושרת בחשבון" כהגדרתו בסעיף  1לעיל יפורש כמתייחס למסגרת
האשראי המאושרת בחשבון ולמסגרת האשראי הנוספת המאושרת בחשבון ,יחד ובהתאמה,
המונח "הסכם האשראי" כהגדרתו בסעיף  2לעיל ,יפורש כחל ו/או מתייחס למסגרת האשראי
המאושרת בחשבון ולמסגרת האשראי הנוספת המאושרת בחשבון ,יחד.
למען הסר ספק ,מסגרת האשראי הנוספת המאושרת בחשבון אינה כוללת מסגרת אשראי חוזר
כלשהי שהוקצתה ו/או תוקצה מעת לעת בחשבון על ידי הבנק באופן חד-צדדי ,לפי שיקול דעתו
)מקום שהבנק רשאי על פי ההוראות המחייבות אותו להקצות בחשבון מסגרת אשראי באופן חד-
צדדי( )להלן":מסגרת אשראי חד צדדית בחשבון"( ולפיכך  ,הקיזוז על פי התכנית לא יתבצע ככל
הנוגע ליתרות החובה היומיות הנכללות במסגרת האשראי החד צדדית בחשבון.
 .3בכל מקרה ,סכום הקיזוז לא יעלה על סכום אשר יקבע ,מעת לעת ,על ידי הבנק )להלן" :סכום
הקיזוז המכסימלי"( ,ואשר במועד הקובע יעמוד על סך של .₪ 100,000
 .4יתרת החובה שתיוותר בחשבון ,ככל שתיוותר  ,לאחר הביצוע של מנגנון הקיזוז כמתואר ומפורט
בסעיף  2לעיל )ובכפוף לאמור בסעיף  3לעיל(  ,תחויב בריבית חובה בהתאם לבקשה לניהול חשבון
ו/או להסכם האשראי ו/או לכל מסמך או תנאי אחר החל על מסגרת האשראי החד צדדית
בחשבון )ככל שקיימת(  ,לפי העניין ,ובהתאם לשיעור/י הריבית שהיו חלים על יתרות חובה
בחשבון לולא בוצע הקיזוז כאמור.
 .5מובהר בזה ,כי לא יחול שינוי באופן חישוב וגביית העמלה בגין הקצאת מסגרת האשראי
המאושרת בחשבון )ככל שעמלה כאמור נגבית בהתאם לתנאי המסגרת( בעקבות הפעלת התכנית.
ולפיכך ,במקרה בו החשבון מחויב בעמלה רבעונית בגין הקצאת מסגרת האשראי המאושרת
בחשבון או בריבית הרבעונית החלה על יתרות חובה בחשבון  ,לפי הגבוה מביניהן ,אזי ,הריבית
בה יתחשבו לצורך העניין תהיה הריבית הרבעונית החלה על יתרות חובה בחשבון ,לאחר ביצוע
הקיזוז על פי התכנית כמפורט בהודעה זו.
אשר על כן ,יתכן כי בפועל עדיין החשבון יחויב בעמלה )ולא בריבית( באותו סכום בו היה מחויב
גם לולא בוצע הקיזוז על פי התכנית ו/או יתכן כי בפועל החשבון יחויב בעמלה )ולא בריבית(

שסכומה גבוה מסכום הריבית הרבעונית לאחר ביצוע הקיזוז על פי התכנית.
 .6עוד מובהר ,כי גם אם סכום הזכות החודשי ,במהלך חודש קלנדרי מסוים ,יעלה על כלל יתרות
החובה בתוך מסגרת האשראי המאושרת בחשבון באותו חודש ו/או אף על כלל יתרות החובה
בחשבון באותו חודש ,לא תשולם ריבית זכות על ידי הבנק על פי התכנית ,בגין ההפרש החיובי
שבין סכום הזכות החודשי לסכום יתרות החובה הנ"ל.
 .7הבנק שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות ,מעת לעת ,את התכנית ו/או איזה מתנאיה
)באופן זמני או קבוע( ובכלל זה להוסיף ו/או לגרוע כל מסגרת אשראי חוזר הנכללת בתוכנית
ו/או לשנות את סכום הקיזוז המכסימלי ,בין אם לגבי כלל החשבונות עליהם תחול התוכנית ובין
אם לגבי חלק מהחשבונות עליהם תחול התוכנית ובין אם לגבי לקוח/ות פרטני/ים שהתוכנית
תחול על חשבונו/ם ,הכל בהתאם להחלטות הבנק )בכפוף להוראות כל דין או להוראת כל רשות
מוסמכת( ,וכל ביטול ו/או שינוי כאמור יובא לידיעת לקוחות הבנק באמצעות פרסומו על גבי
"לוח בסניף" כהגדרתו להלן ו/או בכל אופן אחר שיקבע הבנק ובמועד שיקבע על ידו )בכפוף
להוראות כל דין או להוראת כל רשות מוסמכת(.
"לוח בסניף" משמעו -מסך או לוח שהוצגו במקום בולט לעין בסניפי הבנק  ,וכן דף מידע שהונח
בדלפק שבו מתבצעות העיסקות הנוגעות לתכנית.
 .8מבלי לגרוע מכל האמור בהודעה זו לעיל ,ביצוע הקיזוז כמתואר ומפורט בהודעה זו ,יהיה כפוף
לכל אלה:
 .8.1אם לא תהיה יתרת זכות בחשבון במהלך חודש קלנדרי מסוים ,יהיה תהליך חישוב ריבית
החובה ,לגבי אותו חודש קלנדרי ,בהתאם לבקשה לניהול חשבון ו/או להסכם האשראי ו/או
לכל מסמך או תנאי אחר החל על מסגרת האשראי החד צדדית בחשבון  ,לפי העניין ,והקיזוז
על פי התכנית לא יתבצע לגבי אותו חודש קלנדרי.
 .8.2הקיזוז על פי התכנית לא יתבצע ככל הנוגע ליתרת חובה החורגת ממסגרת האשראי
המאושרת בחשבון )ובמקרה שהוקצתה מסגרת אשראי חד צדדית בחשבון ,הקיזוז לא
יתבצע ככל הנוגע ליתרת חובה החורגת ממנה ( )להלן" :יתרת חובה בחריגה"(  .יתרת חובה
בחריגה תחויב בריבית בהתאם לבקשה לניהול חשבון ו/או להסכם האשראי ו/או לכל מסמך
או תנאי אחר החל על מסגרת האשראי החד צדדית בחשבון ,לפי העניין ,ובהתאם לשיעור/י
הריבית שהיו חלים עליה ,לולא חלה התכנית על החשבון.
 .8.3כל סכום מתוך סכום הזכות החודשי ששימש לקיזוז יתרת חובה במסגרת אשראי חוזר אחת
בהתאם למפורט בהודעה זו לא יעשה בו שימוש לקיזוז יתרת חובה במסגרת אשראי חוזר
אחרת.
 .8.4החל במועד פקיעה או ביטול של מסגרת האשראי המאושרת בחשבון ,מכל סיבה שהיא
)להלן" :מועד הפקיעה או הביטול"( וכל עוד לא תוקצה על ידי הבנק מסגרת אשראי חוזר
אחרת בחשבון  ,אשר התכנית חלה עליה ,לא תובאנה בחשבון ,לצורך קיזוז לפי התכנית
)להבדיל מלגבי כל עניין אחר(  ,יתרות חובה שתיווצרנה בחשבון לאחר מועד הפקיעה או
הביטול ותחושב לגביהן ריבית החובה בהתאם לבקשה לניהול חשבון ו/או להסכם האשראי
)ו/או לכל מסמך או תנאי אחר החל על מסגרת אשראי חד צדדית בחשבון ,ככל שקיימת( ,
לפי העניין ,ובהתאם לשיעור/י הריבית שהיו חלים עליהן לולא חלה התכנית על החשבון.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יתרות זכות שתהיינה בחשבון ,בין לפני מועד הפקיעה או הביטול
ובין לאחריו ,ימשיכו להיות מובאות בחישוב סכום הזכות החודשי ,ובלבד שנוצרו בתוך
החודש הקלנדרי בו חל מועד הפקיעה או הביטול .סכום הזכות החודשי ,יקוזז אל מול יתרות
החובה בתוך מסגרת האשראי המאושרת בחשבון אשר נוצרו עד למועד הפקיעה או הביטול,

בכפוף ליתר תנאי התכנית המפורטים בהודעה זו.
 .8.5במקרה בו תוקצה על ידי הבנק בחשבון מסגרת אשראי חוזר במטבע ישראלי מהסוגים
המפורטים בסעיף  1להודעה זו לעיל במקום מסגרת האשראי שפקעה או בוטלה  ,יחול
האמור בהודעה זו לעיל לגבי מסגרת האשראי שתוקצה בחשבון כאמור  ,החל ביום ההקצאה
)להלן" :תאריך החידוש"( והחישוב והקיזוז על פי התכנית ייערכו ביחס לתקופה שמתאריך
החידוש ואילך .מבלי לגרוע מן האמור ,יתרות זכות שתהיינה בחשבון ,בין לפני תאריך
החידוש ובין לאחריו ,יובאו בחשבון סכום הזכות החודשי ,ובלבד שנוצרו בתוך החודש
הקלנדרי בו חל תאריך החידוש .סכום הזכות החודשי יקוזז אל מול יתרות החובה אשר
תיווצרנה החל בתאריך החידוש ,בכפוף ליתר תנאי התכנית המפורטים בהודעה זו.
האמור בסעיף קטן זה יחול ,בשינויים המחויבים  ,גם במקרה בו פקעה או בוטלה רק
מסגרת האשראי נוספת המאושרת בחשבון  ,ובמקומה תוקצה על ידי הבנק בחשבון מסגרת
אשראי חוזר שניה ,תקופתית או יומית ,על פי המוסכם בין הבנק לבין בעלי החשבון.

