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חיסכון חד
אחת

פעמי ,במטבע ישראלי ,בריבית משתנה ,תחנת יציאה

 .1כללי
 .1.1על הפיקדון יחולו התנאים המפורטים במסכים ,תנאי הפיקדון המלאים שישלחו למפקיד
לתיבת המסמכים באפליקציה )"פרטי הפיקדון"( וכל התנאים כמפורט להלן ,והם מהווים
חלק בלתי נפרד ממסמך זה.
 .1.2בנוסף ,על הפיקדון יחולו התנאים הכלליים החלים על החשבון )"התנאים הכלליים"(.
בכל מקרה של סתירה בין תנאי הפיקדון המופיעים במסמך זה לבין התנאים הכלליים או
לבין פרטי הפיקדון ,יגברו התנאים המפורטים במסגרת פרטי הפיקדון.
 .2הצמדה
קרן הפיקדון ו/או הריבית בגינה ,אינם נושאים הפרשי הצמדה כלשהם.
 .3הריבית
"ריבית הפריים"  -כהגדרתה בתנאים הכלליים.
 .3.1שיעור הריבית שתשולם בגין פיקדון זה בגין כל תקופת הפיקדון ,קרי עד למועד הפירעון
הסופי )כהגדרתו בסעיף  5להלן( ,מבוסס על שיעור ריבית הפריים ,בניכוי/תוספת מרווח
קבוע כמפורט במסכים ובפרטי הפיקדון )"הריבית"(.
 .3.2יובהר ,כי בכל פעם שיחול שינוי בריבית הפריים ,שיעור הריבית על הפקדון ישתנה בהתאם,
והריבית תחושב על פי מספר הימים ,בהם חל אותו שיעור ריבית בפועל.
 .3.3סכום הריבית בפיקדון יחושב לפי מספר הימים הקיים בפועל בתקופה עבורה היא
מחושבת ,חלקי  365או  ,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.
 .3.4הריבית על הפיקדון מחושבת בשיטת ריבית  -דריבית ,בכל תחנה יציאה )כהגדרתה בסעיף
 6להלן( או תקופה של הפיקדון )לפי העניין( והיא נצברת לקרן הפיקדון .סכום הריבית
שתיצבר יתווסף לקרן הפיקדון בכל תחנת יציאה או בסוף כל תקופה )לפי העניין( ,ובמועד
הפירעון הסופי של הפיקדון ,ישולם לחשבון העו"ש.
 .3.5ריבית במועד הפירעון הסופי של הפיקדון – הריבית תחושב עבור התקופה שממועד תחילת
הפיקדון ועד יום לפני תום תאריך הפירעון הסופי.
 .3.6ריבית בתחנת יציאה – הריבית תחושב עבור התקופה שממועד תחילת הפיקדון ועד יום
אחד לפני מועד תחנת היציאה הרלוונטית.
 .4סדרי הפקדות
 .4.1פיקדון זה הינו להפקדה חד פעמית עם תחנה או תחנות יציאה ,כמפורט במסכים ו/או בפרטי
הפיקדון.
 .4.2סכום ההפקדה בקשר עם פיקדון במטבע ישראלי לא יפחת מ 100 -ש"ח.
 .4.3יום ההפקדה  -כל הפקדה שתיעשה עד תום יום העסקים/יום העסקים במטבע חוץ
)כהגדרתם בתנאים הכלליים – "יום העסקים"( ולפני המועד האחרון שנקבע לאותו סוג
הפקדה ,תיחשב כהפקדה שנעשתה באותו יום העסקים .כל הפקדה שתיעשה לאחר תום
יום העסקים ,תיחשב כהפקדה שנעשתה ביום העסקים הבא לאחר יום ההפקדה .אם מועד
פירעון/חידוש חל ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד זה ליום העסקים הראשון לאחר
המועד המקורי.
 .5פירעון סופי של הפיקדון
 .5.1בתום תקופת הפיקדון יגיע הפיקדון אל מועד הפירעון הסופי )"מועד הפירעון הסופי"(.
במועד הפירעון הסופי ייפרעו קרן הפיקדון וסכומי הריבית שנצברו ,בהתאם לתנאים
המפורטים בפרטי הפיקדון ,באמצעות זיכוי החשבון ובכפוף להוראות הדין .במידה שמועד
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הפירעון הסופי או חידוש הפיקדון ,יחולו ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד זה ליום
העסקים הקרוב הבא אחריו.
 .6תחנות יציאה של הפיקדון
" .6.1משך תקופה/תחנת יציאה" כמפורט בפרטי הפיקדון )"תחנת יציאה"( הינם יום או ימים
בהם המפקיד רשאי למשוך את הפיקדון בטרם הגיע מועד הפירעון הסופי.
 .6.2במידה שהמפקיד ימשוך את מלוא כספי הפיקדון בתחנת יציאה כלשהי ,יחולו הוראות סעיף
 5לעיל בקשר עם "פירעון סופי של הפיקדון".
 .6.3אם ביקש המפקיד למשוך חלק מסכום הפיקדון בתחנת יציאה ,והמשיכה החלקית מותרת
על פי תנאי הפיקדון ,שיעור הריבית )לרבות ,המרווח מבסיס הריבית( שיישא הפיקדון החל
מהיום הראשון שלאחר תחנת היציאה עשוי להשתנות ,אך הוא לא יפחת משיעור הריבית
)לרבות ,המרווח מבסיס הריבית( שמצוין במסגרת אתר 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 ובמסכים ויחול עד ליום הפירעון
הסופי של הפיקדון.
 .6.4במקרה שמועד תחנת היציאה יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד תחנת היציאה ליום
העסקים הראשון שלאחריו.
 .7משיכת הפיקדון
 .7.1ניתן לבצע משיכה של כספי הפיקדון ,כולם או חלקם ,בכל יום עסקים ,לפי דרישת
המפקיד ,באמצעות האפליקציה.
 .7.2המפקיד יהיה רשאי לבצע משיכה חלקית או מלאה ,ביום עסקים שבו לא נקבעה תחנת
יציאה ,קרי לבצע "שבירה" של הפיקדון בהתאם לשיעור ריבית חלקית כמפורט בפרטי
הפיקדון .יובהר ,כי הריבית החלקית תיצבר על סכום הכסף שנמשך במסגרת המשיכה
המלאה או החלקית )לפי העניין( בלבד .יובהר ,כי לאחר ביצוע "שבירה" של הפיקדון
כאמור ,שיעור הריבית )לרבות ,המרווח מריבית הפריים( שיישא הפיקדון החל מהיום
הראשון שלאחר המשיכה 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.
 .7.3יובהר ,כי במשיכה מלאה של הפיקדון יחולו הוראות סעיף  5לעיל ומשיכה מלאה כאמור
בתחנת יציאה כלשהיא ,תביא לסגירת הפיקדון .ככל שהמפקיד מעוניין למשוך כספים
מהפיקדון תוך השארת הפיקדון פתוח ,עליו לבצע משיכה באופן שהסך שיוותר בפיקדון
לאחר המשיכה לא יפחת מ 100 -ש"ח.
 .8ריבית עד לתחנת היציאה
פיקדון שייפרע באופן מלא בתחנת היציאה יזוכה בשיעור הריבית שצבר הפיקדון עד אותו
היום ממועד תחנה היציאה האחרונה.
 .9מיסים
מהסכומים המגיעים למפקיד בגין הפיקדון ינכה הבנק מיסים כנדרש על פי הוראות הדין.
 .10פיקדון משועבד
המפקיד לא יהיה רשאי למשוך פיקדון שמשועבד/מעוקל לבנק ו/או המהווה ערובה לחיוב
כלפי הבנק ,כולו או חלקו ,טרם פירעון כל ההתחייבויות ,החובות ,והחיובים של המפקיד
לבנק לפי רישומי הבנק המובטחים בפיקדון המשועבד )"יום הסיום"( ,גם אם נקבעה
תחנת יציאה או שיום הפירעון הסופי של הפיקדון חל טרם יום הסיום.
תמה תקופת הפירעון המקורית לפני פירעון התחייבויות המפקיד ,יתחדש הפיקדון עד ליום
הסיום ,בשיעור הריבית )לרבות ,המרווח מבסיס הריבית( שלא יפחת משיעור הריבית
)לרבות ,המרווח מבסיס הריבית( שמצוין במסגרת אתר הבנק בקשר עם שיעורי הריבית
בבנק לגבי פיקדונות מאותו הסוג ,באותו הסכום ולאותה התקופה .אלא אם הבנק החליט
לממש את זכויותיו ולקזז את כספי הפיקדון בהתאם לסעיף  13להלן.
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העברת פיקדון
הפיקדון אינו ניתן להסבה ו/או להעברה ו/או לשעבוד לצד ג' ו/או להמחאה בכל דרך
שהיא.
חידוש/ים של הפיקדון
המפקיד לא יהיה רשאי לחדש את הפיקדון ,אלא אם ניתן יהיה לחדשו באמצעות
האפליקציה .במידה שניתן יהיה לחדש את הפיקדון לתקופות נוספות ,בהתאם לפרטי
הפקדון ,תקופת החידוש תהיה זהה לתקופת הפיקדון המקורי .לדוגמא :ככל שמועד
פירעונו הסופי של הפיקדון הוא שנתיים מיום פתיחתו ,חידוש של פיקדון זה ,משמעו הארכת
הפקדת כספים לפיקדון לשנתיים נוספות ,מיום הפירעון הסופי המקורי של הפיקדון.
קיזוז וסיום פיקדון טרם מועד פירעונו הסופי על ידי הבנק
בנוסף לזכויות הקיזוז והעכבון של הבנק על פי דין ועל פי התנאים הכלליים ,לבנק תינתן
זכות משכון ,שעבוד ,עיכבון וכן זכות קיזוז ובנוסף  -המחאה על דרך השעבוד – בהתאם
לגבי כל הסכומים בפיקדון ,לרבות כל הפירות ,הריביות ,הפרשי שער או הצמדה ועוד ,לפי
רישומי הבנק ,מפעם בפעם ,ובכל עת מיד עם הפקדתם או זקיפתם לזכות הפיקדון .כמו כן,
לבנק גם הזכות המוחלטת והבלתי חוזרת להביא את הפיקדון לסיומו טרם מועד פירעונו
הסופי .מובהר כי פעולה כזו ע"י הבנק יכולה לגרום למפקיד הפסד הטבות כגון :זכויות
להפרשי הצמדה ,הפרשי שער ,ריבית או מענק.
הקפאת ההפקדות
המפקיד ,רשאי ,בכל עת ,להקפיא את ההפקדות לפיקדון וגם לסיים את ההקפאה האמורה,
והכל באמצעות האפליקציה .יובהר ,כי בתקופה שבה הפיקדון היה קפוא על פי הוראת
המפקיד ,המפקיד יהיה זכאי לריבית אך ורק בקשר עם הסכומים שהופקדו בפיקדון עד
למועד ההקפאה.

