פיקדון פריים – פיקדון בריבית משתנה
 פיקדון שקלי בריבית משתנה (ללא הצמדה למדד)  -הריבית בפיקדון משתנה בהתאם לשינויים ב"ריבית הפריים"
הריבית מצטרפת לקרן הפיקדון או משולמת לחשבון בכל מועד חידוש
 תקופת התחנה בפיקדון נקבעת לפי בחירת הלקוח החל מ 7-ימים ועד לתקופה כוללת של  730ימים
 בהפקדות לתקופת תחנה של עד  30ימים – הפיקדון יתחדש לתקופה כוללת של עד  90יום
 בהפקדות לתקופת תחנה שארוכה מ 30 -ימים – הפיקדון לא יתחדש
הכל כמפורט ובכפוף להסכם ההצטרפות

תנאים כלליים :
מטבע ההשקעה
הצמדה
תקופת ההשקעה

שקל
ללא הצמדה
 פיקדון לתקופת תחנה של  7ימים ועד ל  30יום:
הפיקדון מתחדש לפי בחירת לקוח לתקופה מקסימלית של  90יום
 פיקדון לתקופת תחנה של  31ימים ועד ל 730-ימים :הפיקדון לא מתחדש
 הפיקדון נושא ריבית שקלית משתנה הנגזרת מ"ריבית הפריים" בניכוי מרווח קבוע

ריבית בפיקדון

 לצורך חישוב הריבית המשתנה לפיקדון זה" ,ריבית הפריים" נבדקת באופן יומי
בכל עת שיחול שינוי ב"ריבית הפריים" יחול שינוי בריבית הפיקדון
 הריבית תחושב בשיטת קו ישר ,למעט בפיקדון שיופקד לתקופת תחנה הארוכה משנה בו
הריבית תחושב במונחי ריבית דריבית שנתית

תשלום הריבית

לבחירה מראש בעת פתיחת פיקדון
בפיקדון מתחדש לתקופת תחנה של  7ימים ועד ל 30 -ימים ,קיימת ללקוח אפשרות לבחור
אחת מהחלופות הבאות:
 בכל מועד חידוש הריבית תשולם לעו"ש לאחר ניכוי מס במקור
 בכל מועד חידוש הריבית תצטרף לקרן ההפקדה לאחר ניכוי מס במקור

סכום השקעה מינימלי

₪ 100

הפקדות נוספות

בפיקדון מתחדש ניתן להוסיף סכומים לפיקדון בכל מועד חידוש

משיכה בתחנה

בפיקדונות מתחדשים ניתן לבצע משיכה חלקית או מלאה במועד חידוש הפיקדון

מיסוי

בעת תשלום הריבית  -ינכה הבנק מס הכנסה במקור ,כפי שהיה עליו לנכות על פי הדין החל
באותה העת



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 שיקול
דעתו ,להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת.
תנאים כלליים

 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 לדצמבר 2018

