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ONE ZERO Digital Bank LTD 

 
 האיצי תנחת ,הנתשמ תיבירב ,ילארשי עבטמב ,יטמוטוא ןוכסיח

 תימוי
 

 יללכ .1
 ןודקיפה יאנת ,)"םיכסמה"( היצקילפאה יכסמב םיטרופמה םיאנתה ולוחי ןודקיפה לע .1.1

 לכו )"ןודקיפה יטרפ"( היצקילפאב םיכמסמה תביתל דיקפמל וחלשיש םיאלמה
 .הז ךמסממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םהו ,ןלהל טרופמכ םיאנתה

 .)"םייללכה םיאנתה"( ןובשחה לע םילחה םייללכה םיאנתה ולוחי ןודקיפה לע ,ףסונב .1.2
 םייללכה םיאנתה ןיבל הז ךמסמב םיעיפומה ןודקיפה יאנת ןיב הריתס לש הרקמ לכב
 .ןודקיפה יטרפ תרגסמב םיטרופמה םיאנתה ורבגי ,ןודקיפה יטרפ ןיבל וא

  הדמצה .2
  .םהשלכ הדמצה ישרפה םיאשונ םניא ,הניגב תיבירה וא/ו ןודקיפה ןרק

  תיבירה .3
  .םייללכה םיאנתב התרדגהכ – "םיירפה תיביר"

 ןועריפה דעומל דע ירק ,ןודקיפה תפוקת לכ ןיגב הז ןודקיפ ןיגב םלושתש תיבירה רועיש .1.1
 חוורמ תפסות/יוכינב ,םיירפה תיביר רועיש לע ססובמ ,)ןלהל 5 ףיעסב ותרדגהכ( יפוסה
  .)"תיבירה"( ןודקיפה יטרפבו םיכסמב טרופמכ עובק

 הנתשי ןודקפה לע תיבירה רועיש ,םיירפה תיבירב יוניש לוחיש םעפ לכב יכ ,רהבוי .1.2
 .לעופב תיביר רועיש ותוא לח םהב ,םימיה רפסמ יפ לע בשוחת תיבירהו ,םאתהב

 איה הרובע הפוקתב לעופב םייקה םימיה רפסמ יפל בשוחי ןודקיפב תיבירה םוכס .1.3
 .הפוקת התוא הלח הב הנשבש םימיה רפסמל םאתהב ,366 וא 365 יקלח ,תבשוחמ
 ,םוי 366 תב הנשב רחאה הקלחו םוי 365 תב הנשב וניה בושיחה תפוקתמ קלח םא
 םימייקה םימיה רפסמל םאתהב ,דרפנב הפוקתה ךותמ קלח לכ יבגל השעיי בושיחה
 .קלח ותוא לח הב הנשב

 התרדגהכ( האיצי הנחת לכב ,תיבירד - תיביר תטישב תבשוחמ ןודקיפה לע תיבירה .1.4
 םוכס .ןודקיפה ןרקל תרבצנ איהו )ןיינעה יפל( ןודקיפה לש הפוקת וא )ןלהל 6 ףיעסב
 יפל( הפוקת לכ ףוסב וא האיצי תנחת לכב ןודקיפה ןרקל ףסוותי רבציתש תיבירה
 .ש"ועה ןובשחל םלושי ,ןודקיפה לש יפוסה ןועריפה דעומבו ,)ןיינעה

 דעוממש הפוקתה רובע בשוחת תיבירה – ןודקיפה לש יפוסה ןועריפה דעומב תיביר .1.5
  .יפוסה ןועריפה ךיראת םות ינפל םוי דעו ןודקיפה תליחת

 םוי דעו ןודקיפה תליחת דעוממש הפוקתה רובע בשוחת תיבירה – האיצי תנחתב תיביר .1.6
  .תיטנוולרה האיציה תנחת דעומ ינפל דחא

 ןודקיפה לע תיבירה רועיש ,תימוי האיצי תנחת תמייק וב ,יטמוטוא ןודקיפב יכ ,רהבוי .1.7
  .תימוי תיבירד - תיביר תטישב בשוחי

  תודקפה ירדס .4
  .ןודקיפל הנושאר םיפסכ תדקפה לש העוציב רחאל קר חתפיי הז גוסמ ןודקיפ .4.1
 ורדגוהש םיקוחל םאתהב ןובשחהמ םיפסכ לש תיטמוטוא הדקפהל דעוימ הז ןודקיפ .4.2

  :ןלהל םיטרופמ םהיתורדגהו םיקוחה יגוס .היצקילפאה תועצמאב םכדי לע
 תובייחתה וא/ו האצוה לכ לש םוכסה יכ רוחבל לכוי דיקפמה – לוגע ןוכסיח .4.2.1

 תוברל( םיפסכ תורבעה ,םיאצוי םיקיש הז ללכבו ,ח"ש 10 וא 5 ,1 -ל לגועי ןובשחב
 שדוחב םעפ לוחי( יארשא סיטרכב בויח ,ןובשח בויחל תואשרה ,)ב"הז תורבעה
 בויח ,)ישדוחה בויחה םויב יארשאה סיטרכ לש ללוכה ישדוחה בויחה םוכס לע
 ןיב שרפההש ןפואב ,)שדוחה ךלהמב םידיימה םיבויחה עוציב תעב( טיבד סיטרכב
 ועצובש םילוגיע יכ ,רהבוי .ןודקיפל דקפוי רחבנש לוגיעה ךסל תיטנוולרה האצוהה
 וניגבש יפיצפסה בויחה םא םג ולטובי אל ,הז קוחל םאתהב ןודקיפל ודקפוהו

  .דבעידב הלטוב וא/ו התנוש וא/ו הנקות ,לוגיעה תלועפ העצוב
 תריחבל םאתהב ,דיקפמה לש תרוכשמהמ םיוסמ זוחא – תרוכשמהמ ןוכסיח .4.2.2

 .ןובשחל התדקפה דעומב ןודקיפל רבעות 10% דע 1% לש רועישב ,דיקפמה
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 ןובשחל הרבעוהשכ ב"סמ תרבעה קר בשחת "תרוכשמ" הז קוח יכרוצל ,רהבוי
  ."תרוכשמ"כ הרדגוהו
 ןובשחב תוכזה תרתי ךרוצל הרקת םוכס רוחבל לכוי דיקפמה – הבוגל ןוכסיח .4.2.3

 ןובשחב תוכזה תרתי רשאכו )"הרקתה םוכס"( ח"ש 30,000 דעו ח"ש 0-מ ש"ועה
  .ןודקיפל דקפוי הרקתה םוכסל לעמש םוכסה ,הרקתה םוכס תא רובעת

 
 ןודקיפל תע לכב סנכיהל ןתינ םהיתורדגהו םיקוחה תא תונשל וא/ו תופצל תנמ לע .4.3

 .היצקילפאב
 עבקנש ןורחאה דעומה ינפלו םיקסעה םוי םות דע השעיתש הדקפה לכ - הדקפהה םוי .4.4

 הדקפה לכ .םיקסעה םוי ותואב התשענש הדקפהכ בשחית ,הדקפה גוס ותואל
 רחאל אבה םיקסעה םויב התשענש הדקפהכ בשחית ,םיקסעה םוי םות רחאל השעיתש
 םויל הז דעומ החדיי ,םיקסע םוי וניאש םויב לח שודיח/ןועריפ דעומ םא .הדקפהה םוי

 .וירחאלש ןושארה םיקסעה
 םג דיקפהל היהי ןתינ הז ןודקיפב ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ - תונמדזמ תודקפה .4.5

 דעומ תוברל ןודקיפה יאנתב םייוניש ולוחיש ילבמ ,םיקסע םוי לכב תונמדזמ תודקפה
  :ןלהלש םיאנתב לכהו ,יפוסה ןועריפה

  .ח"ש 100 -מ תוחפ אל היהי תנמדזמ הדקפה לכ ךס .4.5.1
  .םיקסע םוי לכב תחא תנמדזמ הדקפה דיקפהל יאשר דיקפמה .4.5.2

 תרגסמ ךותב תוברל( ןובשחב הבוחה תרתי לע תיבירה ללכ ךרדב יכ ,שגדוי .4.6
 ןכ לעו ,ןודקיפה לע דיקפמה לבקיש תיבירהמ ההובג )תרשואמה יארשאה
 הבוחה תרתי תלדגהל ואיביש ןודקיפב םיפסכ תדקפהמ ענמיהל ץלמומ
  .יארשאה תרגסממ הגירחל וא/ו ןובשחב

 ןודקיפה לש יפוס ןועריפ .5
 ןועריפה דעומ"( יפוסה ןועריפה דעומ לא ןודקיפה עיגי ןודקיפה תפוקת םותב .5.1

 םאתהב ,ורבצנש תיבירה ימוכסו ןודקיפה ןרק וערפיי יפוסה ןועריפה דעומב .)"יפוסה
 .ןידה תוארוהל ףופכבו ןובשחה יוכיז תועצמאב ,ןודקיפה יטרפב םיטרופמה םיאנתל
 החדיי ,םיקסע םוי וניאש םויב ולוחי ,ןודקיפה שודיח וא יפוסה ןועריפה דעומש הדימב
 .וירחא אבה בורקה םיקסעה םויל הז דעומ

 ןודקיפה לש האיצי תונחת .6
 םימי וא םוי םניה )"האיצי תנחת"( ןודקיפה יטרפב טרופמכ "האיצי תנחת/הפוקת ךשמ" .6.1

 .יפוסה ןועריפה דעומ עיגה םרטב ןודקיפה תא ךושמל יאשר דיקפמה םהב
 תוארוה ולוחי ,יהשלכ האיצי תנחתב ןודקיפה יפסכ אולמ תא ךושמי דיקפמהש הדימב .6.2

 ."ןודקיפה לש יפוס ןועריפ" םע רשקב ליעל 5 ףיעס
 תיקלחה הכישמהו ,האיצי תנחתב ןודקיפה םוכסמ קלח ךושמל דיקפמה שקיב םא .6.3

 אשייש )םיירפה תיבירמ חוורמה ,תוברל( תיבירה רועיש ,ןודקיפה יאנת יפ לע תרתומ
 תחפי אל אוה ךא ,תונתשהל יושע האיציה תנחת רחאלש ןושארה םויהמ לחה ןודקיפה
 רשקב קנבה רתא תרגסמב ןיוצמש )םיירפה תיבירמ חוורמה ,תוברל( תיבירה רועישמ
 .הפוקתה התואלו םוכסה ותואב ,גוסה ותואמ תונודקיפ יבגל קנבב תיבירה ירועיש םע
 דע לוחיו ןודקיפה יטרפב טרופמה חוורמה תא ףילחי הז חוורמ ,הז ףיעסב רומאל ףופכב
  .ןודקיפה לש יפוסה ןועריפה םויל

 האיציה תנחת דעומ החדיי ,םיקסע םוי וניאש םויב לוחי האיציה תנחת דעומש הרקמב .6.4
  .וירחאלש ןושארה םיקסעה םויל

 .דבלב בורקה האיציה תנחת דעומל סחייתמ ,ןודקיפה יטרפב רומאה הנחת/הפוקת דעומ .6.5
  .םיקסע םוי לכב ירק ,תוימוי האיצי תונחת תומייק יטמוטוא גוסמ ןודקיפב

 ןודקיפה תכישמ .7
 תשירד יפל ,םיקסע םוי לכב ,םקלח וא םלוכ ,ןודקיפה יפסכ לש הכישמ עצבל ןתינ 7.1

 .היצקילפאה תועצמאב ,דיקפמה
 רומאכ האלמ הכישמו ליעל 5 ףיעס תוארוה ולוחי ןודקיפה לש האלמ הכישמב יכ ,רהבוי 7.2

 םיפסכ ךושמל ןיינועמ דיקפמהש לככ .ןודקיפה תריגסל איבת ,איהשלכ האיצי תנחתב
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 ןודקיפב רתוויש ךסהש ןפואב הכישמ עצבל וילע ,חותפ ןודקיפה תראשה ךות ןודקיפהמ
  .ח"ש 100 -מ תחפי אל הכישמה רחאל

 האיציה תנחתל דע תיביר .8
 דע ןודקיפה רבצש תיבירה רועישב הכוזי האיציה תנחתב אלמ ןפואב ערפייש ןודקיפ
  .הנורחאה האיציה הנחת דעוממ םויה ותוא

 םיסימ .9
 תוארוה יפ לע שרדנכ םיסימ קנבה הכני ןודקיפה ןיגב דיקפמל םיעיגמה םימוכסהמ
  .ןידה

  דבעושמ ןודקיפ .10
 הבורע הווהמה וא/ו קנבל לקועמ/דבעושמש ןודקיפ ךושמל יאשר היהי אל דיקפמה
 לש םיבויחהו ,תובוחה ,תויובייחתהה לכ ןועריפ םרט ,וקלח וא ולוכ ,קנבה יפלכ בויחל
 םא םג ,)"םויסה םוי"( דבעושמה ןודקיפב םיחטבומה קנבה ימושיר יפל קנבל דיקפמה
  .םויסה םוי םרט לח ןודקיפה לש יפוסה ןועריפה םויש וא האיצי תנחת העבקנ
 

 
 דע ןודקיפה שדחתי ,דיקפמה תויובייחתה ןועריפ ינפל תירוקמה ןועריפה תפוקת המת
 רועישמ תחפי אלש )תיבירה סיסבמ חוורמה ,תוברל( תיבירה רועישב ,םויסה םויל
 ירועיש םע רשקב קנבה רתא תרגסמב ןיוצמש )תיבירה סיסבמ חוורמה ,תוברל( תיבירה
 אלא .הפוקתה התואלו םוכסה ותואב ,גוסה ותואמ תונודקיפ יבגל קנבב תיבירה
 13 ףיעסל םאתהב ןודקיפה יפסכ תא זזקלו ויתויוכז תא שממל טילחה קנבה םא
   .ןלהל

 ןודקיפ תרבעה .11
 ךרד לכב האחמהל וא/ו 'ג דצל דובעשל וא/ו הרבעהל וא/ו הבסהל ןתינ וניא ןודקיפה
 .איהש

  ןודקיפה לש םי/שודיח .12
  .תופסונ תופוקתל שדוחי אל ןודקיפה

 קנבה ידי לע יפוסה ונועריפ דעומ םרט ןודקיפ םויסו זוזיק .13
 ןתנית קנבל ,םייללכה םיאנתה יפ לעו ןיד יפ לע קנבה לש ןובכעהו זוזיקה תויוכזל ףסונב
 םאתהב – דובעשה ךרד לע האחמה - ףסונבו זוזיק תוכז ןכו ןובכיע ,דובעש ,ןוכשמ תוכז
 ,דועו הדמצה וא רעש ישרפה ,תויבירה ,תוריפה לכ תוברל ,ןודקיפב םימוכסה לכ יבגל
 .ןודקיפה תוכזל םתפיקז וא םתדקפה םע דימ תע לכבו ,םעפב םעפמ ,קנבה ימושיר יפל
 דעומ םרט ומויסל ןודקיפה תא איבהל תרזוח יתלבהו תטלחומה תוכזה םג קנבל ,ןכ ומכ
 :ןוגכ תובטה דספה דיקפמל םורגל הלוכי קנבה י"ע וזכ הלועפ יכ רהבומ .יפוסה ונועריפ
  .קנעמ וא תיביר ,רעש ישרפה ,הדמצה ישרפהל תויוכז

  תודקפהה תאפקה .14
 האפקהה תא םייסל םגו ןודקיפל תודקפהה תא איפקהל ,תע לכב ,יאשר ,דיקפמה
 לע אופק היה ןודקיפה הבש הפוקתב יכ ,רהבוי .היצקילפאה תועצמאב לכהו ,הרומאה
 ודקפוהש םימוכסה םע רשקב קרו ךא תיבירל יאכז היהי דיקפמה ,דיקפמה תארוה יפ
  .האפקהה דעומל דע ןודקיפב
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