פרק ז׳
פקדונות
.106

כללי

"פקדון" או "חיסכון"  -פקדון במטבע ישראלי או במטבע חוץ ,לפי העניין ,אשר ייפתח על ידי
הלקוחות ויתנהל במסגרת החשבון.
"בקשת ההפקדה" – ההודעה הכוללת את התנאים הספציפיים של הפקדון אשר סוכמו בין
הבנק לבין הלקוחות  ,בין אם בהוראת הביצוע ,הודעת ההפקדה ו/או בתנאים משלימים או בכל
דרך אחרת.
"לוח שיעורי ריבית" – לוח שיעורי ריבית על פקדונות/חסכונות המתפרסם באתר האינטרנט
של הבנק.
"מועד פתיחת הפקדון"  -היום בו הופקד הפיקדון בפועל בחשבון הפקדון הרלוונטי.
"תחנת יציאה"  -כמפורט בבקשת ההפקדה .מובהר ,כי אם לא צויינו נקודות יציאה כלשהן
בבקשת ההפקדה ,לא יהיו נקודות יציאה בפקדון עד לתום תקופת הפיקדון.
"קרן הפקדון"  -כמפורט בבקשת ההפקדה או סכום הפקדון שהופקד בפועל על ידי הלקוח.
"תום תקופת הפקדון" – תאריך הפירעון הסופי המצוין בבקשת ההפקדה ,ואם לא צויין תאריך
פירעון  -היום בו תסתיים תקופת הפקדון.
"תקופת הפקדון" – תקופת ההפקדה אשר תחילתה במועד תחילת הפקדון ,וסיומה בתום
תקופת הפקדון.
 .106.1התנאים המפורטים בפרק זה להלן יחולו על פקדונות /חסכונות ,אשר יפתחו ללקוחות מפעם
לפעם ,על פי בקשתם ובכפוף להסכמת הבנק ,וזאת בסכומים ,לתקופות ,במועדים ,בשיעורי
ריבית ובתנאים נוספים שיסוכמו בין הבנק ללקוחות ,בין אם בבקשת הפקדה שתוצג ללקוחות
באפליקציה ("בקשת ההפקדה")  ,הוראת הביצוע ,בתנאים משלימים או בכל דרך אחרת .בכל
מקרה שהבנק יסכים לפתוח ללקוחות פיקדון הוא ינוהל על פי התנאים המפורטים בפרק זה
בהתאם לסוג הפקדון הרלוונטי ,ההוראות המפורטות בבקשת ההפקדה ,והתנאים הכלליים.
 .106.2בכל מקרה של הסדר שונה או סתירה בין האמור כתב זה ובין האמור בבקשת ההפקדה ,יגברו
התנאים המוסדרים בבקשת ההפקדה.

.107

מועדי מתן הוראות

ניתנה הוראה לביצוע הפקדה לאחר השעה שנקבעה לסיום יום העסקים ,או ביום שאינו יום
עסקים (או יום עסקים במטבע חוץ) ,יידחה מועד פתיחת הפקדון ליום העסקים (או יום העסקים
במטבע חוץ) הראשון שאחריו ( שיעור הריבית ו/או כל מרכיב של שיעור הריבית  /שער ההפקדה,
לפי העניין ,ייקבעו כאילו ניתנה ההוראה ביום העסקים או יום העסקים במטבע חוץ הראשון
שאחריו).

.108

מועדי תשלום ותום תקופת הפקדון

בתום תקופת הפקדון ,יעביר הבנק את סכום הפקדון ואת הריבית בגינו ואת הפרשי ההצמדה,
אם יהיו כאלה ,בניכוי מי סים כדין ,לזכות חשבון העו"ש ,וזאת בכפוף להוראות הדין .חל מועד
תשלום או חל תום תקופת הפקדון ביום שאינו יום עסקים (או יום עסקים במטבע חוץ) ,יידחה
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מועד התשלום או תום תקופת הפקדון ליום העסקים (או יום העסקים במטבע חוץ) הראשון
שאחריו.

.109

הפקדות

 .109.1הפקדה בפקדון
 .109.1.1הלקוחות יהיו רשאים לבצע הפקדה בפקדון בהתאם לתנאים המפורטים בבקשת
ההפקדה .הבנק מצי ע מעת לעת ,פקדונות בתנאים שונים ,לרבות תנאי הפקדה שונים.
 .109.1.2ככל שלא צוין אחרת ,ההפקדה תהיה הפקדה חד פעמית במועד פתיחת הפיקדון.
 .109.1.3מובהר ,כי בכל מקרה שכתוצאה מביצוע הפקדה כלשהי בפקדון ,תיווצר (או תגדל)
יתרת חובה בחשבון שחויב בגין אותה הפקדה (בתוך מסגרת האשראי) או תיווצר חריגה
ממסגרת האשראי המאושרת שהיתה בחשבון באותה עת ,לפי העניין ,יהיה הבנק רשאי
(אך לא חייב) לבטל את הזיכוי כאמור.
 .109.2הפקדה בתשלומים
 109.2.1במקרה של פקדון הכרוך בהפקדה חודשית ,הלקוחות יפקידו בפקדון תשלומים
חודשיים רצופים מדי חודש ("ההפקדה החודשית") בתנאי שסכום כל הפקדה לא
יפחת מהסכום שיקבע הבנק מעת לעת כסכום המינימום להפקדה ("סכום
המינימום") ולא יעלה על הסכום שיקבע הבנק מעת לעת כסכום המירבי להפקדה
("הסכום המירבי") ,והכל כמפורט בבקשת ההפקדה.
 109.2.2הלקוחות יהיו רשאים להקטין/להגדיל את סכום ההפקדה החודשית מעת לעת,
באמצעות האפליקציה ,ובלבד שבכל מקרה סכום ההפקדה החודשית לאחר כל
הקטנה לא יפחת מהסכום המינימום ו/או לאחר כל הגדלה לא יעלה על הסכום המירבי.
 109.2.3סכום מינימום -כל הפקדה בפקדון לא תפחת מסכום מינימום כפי שייקבע בבקשת
ההפקדה .מובהר שבמקרה של משיכה של חלק מכספי הפקדון (ככל שניתן למשוך
רק חלק מהפיקדון על פי תנאיו) ,יחול האמור בסעיף משיכת הפקדון להלן.

.110
110.1
110.2

110.3

110.4

חישוב הריבית

הסכום המופקד בפקדון יישא ריבית חיובית ,כמפורט בבקשת ההפקדה.
הריבית בפקדון תחושב על מספר הימים הקיים בפועל בתקופה עבורה היא מחושבת ,חלקי 365
או  , 366בהתאם למספר הימים שבשנה בה חלה אותה תקופה .אם חלק מתקופת החישוב הינו
בשנה בת  365יום וחלקה האחר בשנה בת  366יום ,החישוב ייעשה לגבי כל חלק מתוך התקופה
בנפרד ,בהתאם למספר הימים הקיימים בשנה בה חל אותו חלק.
ריבית קבועה
אם צוין בבקשת ההפקדה כי בגין כל תקופת הפקדון או בגין אחת או יותר מתקופות הפקדון
תשולם ריבית קבועה ,קרן הפקדון תישא ,עבור התקופה כאמור ,ריבית קבועה בשיעור המצוין
בבקשת ההפקדה.
ריבית משתנה
 110.4.1אם צוין בבקשת ההפקדה כי בגין כל תקופת הפקדון או בגין אחת או יותר מתקופות
הפקדון תשולם ריבית משתנה ,קרן הפקדון תישא ,עבור התקופה כאמור ,ריבית משתנה
בשיעור זהה לריבית הפריים ,כפי שתקבע מפעם לפעם בבנק ובניכוי/תוספת מרווח
בשיעור קבוע כמפורט בבקשת ההפקדה .שיעור הריבית על הפקדון הינו כמפורט
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בבקשת ההפקדה.
 110.4.2בכל פעם שיחול שינוי בריבית הפריים ,שיעור הריבית על הפקדון ישתנה בהתאם,
והריבית תחושב על פי מספר הימים ,בהם חל אותו שיעור ריבית.

.111

111.1
111.2
111.3
111.4

הצמדה למדד

לעניין סעיף זה:
"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני היום בו חל מועד פתיחת הפיקדון.
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני היום בו חל תום תקופת הפיקדון.
"המדד הקובע" – המדד ,שפורסם לאחרונה לפני היום ,בו חלה נקודת היציאה הרלבנטית
אם הפקדון הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ,אז קרן הפקדון והריבית בגינה יוגדלו או יופחתו
(לפי העניין) בהתאם לשינויים שהיו במדד ממועד פתיחת הפיקדון וביחס למועד תום תקופת
הפירעון:
אם המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יגדלו הקרן והריבית בשיעור עליית המדד החדש
לעומת המדד היסודי.
אם המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי ,יקטנו הקרן והריבית בשיעור ירידת המדד החדש
לעומת המדד היסודי.
להסרת ספק מובהר ,כי אם המדד החדש זהה למדד היסודי ,לא יתווספו ולא יופחתו מקרן
הפיקדון ומהריבית הפרשי הצמדה כלשהם.
למרות האמור לעיל ,ככל שהפיקדון הגיע לתום תקופת הפיקדון (מבלי שבוצעה משיכה מוקדמת
או שבירה של הפקדון טרם תום תקופת הפקדון) ,הבנק ישלם ללקוחות לפחות את סכום קרן
הפיקדון.

.112

משיכת הפקדון

 112.1אם צוין בבקשת ההפקדה כי קיימות לפקדון תחנות יציאה ,יהיו הלקוחות זכאים להורות לבנק כי
במועד תחנת היציאה יימשכו כספי הפקדון ,כולם או מקצתם ,והריבית בגינם (בניכוי מיסים כדין),
לזכות חשבון העו"ש ,וזאת בכפוף לכל התנאים הבאים:
 112.1.1במקרה של משיכת חלק מסכום הפקדון בתחנת יציאה ,יתרת הפקדון שתישאר לאחר
המשיכה כאמור ("יתרת הפקדון"( לא תפחת מסכום המינימום ,כפי שיהיה קבוע במועד
המשיכה הרלוונטי.
 112.1.2מובהר ,כי אם עקב מתן הוראת המשיכה בתחנת היציאה ,יתרת הפקדון תהיה קטנה
מסכום המינימום האמור ,אזי גם יתרת הפקדון תועבר לזכות חשבון העו"ש והפקדון ייפרע
באופן סופי.
 112.1.3אם ביקשו הלקוחות למשוך חלק מסכום הפיקדון בתחנת יציאה ,והמשיכה החלקית
מותרת על פי תנאי הפיקדון ,שיעור הריבית (לרבות ,המרווח מריבית הפריים) שיישא
הפיקדון החל מהיום הראשון שלאחר תחנת היציאה עשוי להשתנות ,אך הוא לא יפחת
משיעור הריבית (לרבות ,המרווח מריבית הפריים) שמצוין באתר הבנק בקשר עם שיעורי
הריבית בבנק לגבי פיקדונות מאותו הסוג ,באותו הסכום ולאותה התקופה .בכפוף לאמור
בסעיף זה ,מרווח זה יחליף את המרווח המפורט בפרטי הפיקדון שלעיל ויחול עד ליום
הפירעון הסופי של הפיקדון.
 112.2שבירת הפקדון
 .112.2.1הלקוחות יהיו זכאים למשוך את כספי הפקדון ,כולם או מקצתם ,או את הריבית ו/או את
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הפרשי ההצמדה בגינם ,בכל מועד גם אם אינו חל במועד של תחנת יציאה כלשהי (ככל
שישנה) ,קרי לבצע "שבירת הפיקדון" ,ובהתאם לכך תשולם ללקוחות ריבית החלקית בלבד
על סכום הכסף שנמשך במסגרת המשיכה האמורה.
 .112.2.2יובהר ,כי לאחר ביצוע "שבירה" של הפיקדון כאמור ,שיעור הריבית (לרבות ,המרווח מריבית
הפריים) שיישא הפיקדון החל מהיום הראשון שלאחר תחנת היציאה עשוי להשתנות ,אך
הוא לא יפחת משיעור הריבית (לרבות ,המרווח מריבית הפריים) שמצוין באתר הבנק בקשר
עם שיעורי הריבית בבנק לגבי פיקדונות מאותו הסוג ,באותו הסכום ולאותה התקופה .בכפוף
לאמור בסעיף זה ,מרווח זה יחליף את המרווח המפורט בפרטי הפיקדון שלעיל ויחול עד
ליום הפירעון הסופי של הפיקדון.
 112.3יובהר ,כי הלקוחות אינם רשאים לתת הוראה או בקשה למשיכת כספים ,אשר כתוצאה ממנה
תיווצר יתרת חובה בפקדון או ייווצר חוב לבנק ,ואין הם רשאים למשוך כספים מהפקדון ע"י
שיקים.
 112.4בכל מקרה שמועד משיכה כלשהו ,בין בנקודת יציאה ובין אחר ,אינו יום עסקים (או יום עסקים
במטבע חוץ) ,יידחה מועד המשיכה ליום העסקים (או יום העסקים במטבע חוץ) הראשון
שלאחריו.

.113

הקפאת ההפקדות

הלקוחות רשאים בכל עת להקפיא את ההפקדות לפקדון וגם לסיים את ההקפאה האמורה,
והכל באמצעות האפליקציה .יובהר ,כי בתקופה שבה הפקדון היה קפוא על פי הוראת הלקוחות,
הלקוחות יהיו זכאים לריבית אך ורק בקשר עם הסכומים שהופקדו בפקדון עד למועד ההקפאה.

.114

פקדונות במטבע חוץ

הוראות פרק זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,על פקדונות במטבע חוץ ,בכפוף לתנאים הבאים:
 114.1ריבית
 114.1.1הריבית תהא כמוסכם בין הבנק לבין הלקוחות ,בשיעור קבוע לכל תקופת הפקדון.
 114.1.2הריבית שנצטברה על הפקדון במטבע חוץ כאמור ,תשולם ע"י זיכוי הפקדון במטבע חוץ
או החשבון במטבע חוץ ,לפי בחירת הבנק ,ובניכוי מיסים כדין ,אם יחולו.
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