חיסכון מדדי לכל עת
תוכניות חסכון צמודות מדד לתקופת חסכון של  120עד  180חודשים לפי בחירת הלקוח .
בתוכנית החיסכון הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן על פי היחס שבין המדד הידוע בפירעון לבין המדד
הידוע במועד ההצטרפות.
תנאים כלליים:
מטבע

שקל

תקופה

מ 120-חודשים עד  180חודשים לפי בחירת הלקוח.

אופן ההפקדה
קרן הפקדה

חד פעמי
שקלית מובטחת.
ריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן ונקבעת במעמד ההפקדה.הריבית מחושבת כריבית

סוג ריבית

דריבית שנתית .
הצמדה למדד המחירים לצרכן .הפרשי ההצמדה מחושבים על הקרן והריבית לפי היחס שבין:
מדד קובע  -מדד אחרון ידוע במועד משיכת החסכון

הצמדה

מדד בסיס -המדד הידוע במועד ההפקדה.
במקרה של אינפלציה שלילית קרן החיסכון השקלית מובטחת (ברוטו לפני מס)

תשלום הריבית

בתום תקופת החיסכון
 עד  24חודשים – אין אפשרות למשיכת כספים
 מתום  24חודשים–  50%מהפרשי ההצמדה ללא ריבית
 מתום  48חודשים– מלוא מהפרשי ההצמדה ללא ריבית
 מתום  60חודשים– מלוא הפרשי ההצמדה ו 25%-מהריבית הצבורה

משיכה לא
בתחנה

 מתום  120חודשים– מלוא הפרשי ההצמדה ו 50%-מהריבית הצבורה
 מלוא הרווחים רק בתום תקופת החיסכון.
 הסכום המינימאלי שיישאר בתוכנית לאחר משיכה חלקית ,לא יפחת מהסכום המינימאלי להפקדה
בהתאם לתנאי התוכנית
 במידה ונעשתה משיכה חלקית ,שיעור ריבית מאותו מועד יקבע בהתאם לסכום הקרן שתיוותר.

תחנות יציאה

אין

סכום מינימום

₪ 1,000

נכון ליום פתיחת התוכנית,הרווחים שנצמחו שהופקו או שנצברו מיום פתיחת התוכנית
חייבים בניכוי מס במקור ,כדלהלן:
מיחיד – בתום תקופת החיסכון ישולם מס בשיעור  25%על הריבית הצמודה.
במשיכה לפני תום תקופה כאשר לא משולמים מלוא הפרשי ההצמדה-ישולם מס
מיסוי

בשיעור  15%מכל הרווחים (ריבית והפרשי הצמדה חלקיים).
במקרה של ירידת מדד  ,דינו של הסכום שהקרן /ו/או הריבית היתה מופחתת בו כדין
ריבית צמודה וינוכה מס כמתחייב על פי דין והנחיות רשויות המס.
חבר בני אדם :שיעור מס החברות אשר יחול באותה שנה  ,על כל הרווחים
 התוכנית מעניקה אפשרות לתפירת תוכנית אישית לכל לקוח בהתאם לצרכיו האישיים.

דגשים

 קרן החיסכון מובטחת (ברוטו) בכל מקרה.


תנאי תכנית 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.


תנאים נוספים

הבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת תוכנית החיסכון וכן רשאי בכל
עת ,לפי שיקול דעתו ,להפסיק לקבל הפקדות חדשות.



הוראת ההצטרפות על ידי הלקוח הנה בלתי חוזרת.



פרסום זה נכון לאוגוסט  2019ומתעדכן מעת לעת .התנאים המחייבים הינם התנאים
כפי שיקבע בהסכם ההצטרפות

