פיקדון פועלים לנגישות
.1

תנאי עסקה -
 1.1התנאים החלים על חשבון העו"ש ,כמפורט בבקשה לפתיחתו ,מהווים חלק בלתי
נפרד מתנאי עיסקה בכפוף להם .בכל מקרה של סתירה יגברו תנאי העיסקה שבכתב זה.
 1.2כותרות הסעיפים בתנאים הכלליים ובתנאים המיוחדים לא תשמשנה לשם פירושם.
 1.3על הפיקדון יחולו התנאים המפורטים בסעיף פרטי העיסקה לעיל ("פרטי עיסקה") המהווים
חלק בלתי נפרד מכתב זה.
 1.4הפיקדון הינו פיקדון שקלי נושא ריבית קבועה ואינו צמוד למדד כלשהו ,ללא תחנות יציאה,
הפיקדון לא ניתן לחידוש לתקופות נוספות.
 1.5פיקדון זה הינו להפקדה חד פעמית.

.2

.3

ריבית –
 2.1הריבית בפיקדון זה הינה ריבית קבועה אשר תחושב כמפורט לעיל ,ותשולם במועד הפירעון סופי.
 2.2בהתאם לתנאי הפיקדון ,בכל עת בה תשולם ריבית ללקוח ,יעביר הבנק מיוזמתו במקביל לצד ג'
לטובת מטרות נגישות ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,סכום נוסף השווה לסך הריבית ששולמה
ללקוח
פירעון הפיקדון  -בתום תקופת הפיקדון (מועד הפירעון הסופי),ייפרעו הפיקדון וסכומי הריבית
המגיעים עליו לפי התנאים המפורטים בפרטי העיסקה ,אם מגיעים ,באמצעות זיכוי החשבון
הרשום למטרה זו .אם יום הפירעון הסופי או מועד של תחנת יציאה הקבועה בפיקדון זה יחול ביום
שאינו יום עסקים ,ידחה מועד זה עד ליום העסקים הקרוב ,כמקובל בבנק באותה עת.

.4

מיסוי  -לפי הדין ביום ההפקדה ,ינוכה מס במקור מיחיד בשיעור  15%על הריבית
שנצברה ,ומחבר בני אדם מס חברות על כל הרווחים בשיעור אשר יחול באותה שנה.
בכל מקרה המיסוי יהיה על פי הדין שיחול באותה עת

.5

יום ההפקדה  -כל הפקדה שתיעשה עד תום יום העסקים הבנקאי כמקובל בבנק בעת ההפקדה ולפני
המועד האחרון שנקבע לאותו סוג הפקדה ,תיחשב כהפקדה שנעשתה באותו יום עסקים.
כל הפקדה שתיעשה לאחר תום יום העסקים הבנקאי ,כאמור לעיל ,תיחשב כהפקדה
שנעשתה ביום העסקים הבא לאחר יום ההפקדה.

.6

פיקדונות משועבדים ו/או המשמשים ערובה לחיוב על אף האמור בכתב זה ,לא יהא המפקיד רשאי
למשוך פיקדון משועבד לבנק 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( .להלן-יום
השחרור) .

.7

איסור העברה  -הפיקדון אינו ניתן להעברה ו/או ו /או להמחאה ו/או לשעבוד לצד ג' בכל דרך שהיא.
איסור משיכה טרם המועד

.8

איסור משיכה טרם המועד  -המפקיד לא יהא רשאי לבצע משיכה מוקדמת של הפיקדון או חלקו.
מבלי שהדבר יתפרש כהרשאה למפקיד ל"שבירת" הפיקדון ,במשיכה כאמור יש כדי לגרום נזק
מהותי ביותר עד כדי פגיעה מהותית ביותר בסכום שהופקד.

.9

שינויים בהוראות הדין ו/או בשיעורי הריבית בשוק/או ההצמדה בפיקדונות קיימים
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 בריבית במשק,
הבנק רשאי לפרוע את הפיקדון כאמור בסעיף  5לעיל אף לפני מועד הפירעון הסופי,
ובלבד שתינתן למפקיד הודעה כדין על כך.

 .10יודגש כי הפקדת כספים בפיקדון תוך חיוב חשבון הפירעון הנמצא 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.
בהצטרפות לפיקדון זה המפקיד מצהיר כי הינו מודע לעניין זה ומורה לבנק לבצע את ההפקדה
לפיקדון על פי תנאי הסכם זה.

