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פיקדונות  –חלק ג 
בכל מקרה שהלקוחות יפנו לבנק בבקשה לפתוח פיקדון יחולו התנאים 

בכפוף לתנאים המיוחדים של כל פיקדון על פי סוגו המפורטים להלן 
כפי שיפורטו בכתב הבקשה וכן בכפוף לנהלים ולכללים הנהוגים 
ומקובלים בבנק וכמו כן לרישומי הבנק בעניין זה כפי תוקפם מזמן 

 לזמן ובכל עת.
 -ת לעניין חלק זה הגדרו .1

 ,חשבון עובר ושב בבנק יהבנק, בעל ותלקוח - "ות"לקוח 1.1
ם שמשעל  ותאו הלקוח ,חשבון התמורה והזיכוי יאו בעל

והכול לפי רישומי  ,, לפי המקרהנפתח ומתנהל פיקדון
 .הבנק וקביעתו

המהווים את קרן  כספים המופקדים בפיקדון -"הפקדה"  1.2
ם לפי תנאי הפיקדון.הפיקדון לרבות ובתוספת פירותיה

חשבון העובר ושב בבנק שבו  - "חשבון התמורה והזיכוי" 1.3
או שבו יזקפו  ,יחויבו סכומי ההפקדה לזכות הפיקדון

 התמורות והזיכויים מהפיקדון.

כל סכום המופקד או המתחדש מעת לעת בכל  - "פיקדון" 1.4
לפי תנאיו ובכפוף להם בבנק סכון יאו חפיקדון או חשבון 

 כיום או כפי שיהיו מפעם בפעם ובכל נקודת זמןכפי שהם 
לרבות חשבונות או  בהתאם להחלטותיו של הבנק,

חדשים או "גלגול"  ,נספחים ,קשורים ,פיקדונות משניים
לחשבונות או פיקדונות/חסכונות  של חשבונות קיימים

לרבות פירותיהם,  חדשים או אחרים בכל זמן שהוא,
והמתוספים עליהם,  תמורותיהם, כל הכספים המצטברים

תחליפיהם, ההטבות, וכל הזכויות בהם וכיוצא באלה, 
ל לפי וכפי תוקפם וכפי שיהיו מפעם בפעם ובכל עת והכ

רישומי הבנק. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  – "יום עסקים במטבע חוץ" 1.5
 – (החלק הכללי 1בהגדרת "יום עסקים" על פי חלק א

בנק ישראל מפרסם  יום עסקים שבו ,) לעילחשבון תשלום
ובהעדר פרסום שערים יציגים חדשים של מטבע הפיקדון, 

לפיקדון הצמוד  ובאשר כאמור יחול השער המקובל בבנק, 
יום עסקים שבו  -לשער הצהריים במטבע חוץ של הבנק 

הבנק מבצע עסקאות במטבע חוץ ומפרסם שערי צהריים 
 במטבע חוץ.

סל מטבעות  אומטבע החוץ  - "מטבע חוץ" או "המטבע" 1.6
בטופס פתיחת הפיקדון כמטבע או כסל  ןהמצויהחוץ 

שאליו צמוד הפיקדון. אם לא צוין סוג המטבע המטבעות 
כי אז משמעות המונח תהיה דולר או סל מטבעות כאמור, 

 רצות הברית.של א
הממוצע החשבוני בין שערי הצהריים  - שער האמצע"" 1.7

חוץ  במטבע םיהצהרילבין שערי  יהילקנבמטבע חוץ 
 ם.מסוילמכירה, לפי קביעת הבנק, ליום 

השער היציג של המטבע ביום שבו  - "שער בסיסי" 1.8
או בכל שעה ומועד אחרים לפי קביעת  הופקדה ההפקדה

במטבע חוץ  יםיהצהראו שער  הבנק מזמן לזמן ובכל עת
או בכל  כפי שנקבע ע"י הבנק ביום שבו הופקדה ההפקדה

בנק מזמן לזמן ובכל עת, שעה ומועד אחרים לפי קביעת ה
בהתאם  -בהתאם לסוג הפיקדון, לפי קביעת הבנק 

שיעור "ל"ערך" ההפקדה שקבע הבנק לעניין זה, בתוספת 
 .ןההפקדה לפיקדושייקבע ע"י הבנק, במעמד  "הוספה

או שער הרלוונטי השער היציג של המטבע  -"שער חדש"  1.9
כפי שנקבע ע"י הבנק, הרלוונטי ם במטבע חוץ יהצהרי

ליום  ביום העסקים שקדםבהתאם לסוג הפיקדון, 
הפירעון בפועל של הפיקדון או ליום תשלומו בפועל של כל 
סכום על חשבון הקרן או הריבית, או ליום החידוש בפועל 
של הפיקדון, לפי העניין והקשר הדברים, בהפחתת 
"שיעור הפחתה" כמשמעותו בבנק וכפי שקבע הבנק 

 וונטי.במעמד ההפקדה בפיקדון הרל

המדד האחרון הידוע ביום שבו הופקדה  - "מדד יסודי" 1.10
 ההפקדה.

המדד האחרון הידוע ביום תשלומו של כל  - "מדד חדש" 1.11
 סכום קרן או ריבית.

השיעור שביחס אליו מחושבים  - "שיעור ההצמדה" 1.12
 הפרשי ההצמדה. מודגש כי שיעור ההצמדה יכול להיות

 הצמדה. 100%-מלא או חלקי, כלומר: גם פחות מ
על  אחד מסוגי הריבית השנתית, אשר ייקבעו - "ריבית" 1.13

הוראה לביצוע  ניתנה .ולפיקדון בעת פתיחת ידי הבנק
הצהריים, ייקבעו על ידי הפקדה בפיקדון בשעות אחר 

הבנק שיעורי הריבית בגין הפיקדון, כאילו ניתנה 
 ההוראה ביום העסקים הראשון שאחריו.

 ,נלית שנתית בשיעור קבועריבית נומי - "ריבית קבועה" 1.14
 ., והכול לפי קביעת הבנקשתחול על כל תקופת הפיקדון

ת תריבית במרווח קבוע, המופח - ריבית משתנה"" 1.15
כפי  פריים או הריבית הבסיסית,משיעור ריבית ה

, בכל פעם במשך תקופת הפיקדון זמן לזמןשתשתנה מ
שיחול שינוי בריבית הפריים או הריבית הבסיסית בבנק, 

 כול לפי קביעת הבנק.וה

מתקבל הסכום הריבית הגבוה ביותר  -"ריבית ברירה"  1.16
על פי חישובי הבנק מבין שניים או יותר חישובי ריבית 

, אשר יתבצעו ע"י הבנק נפרדים, בלתי תלויים זה בזה
עבור כל בבמועד זיכוי הריבית. הריבית מחושבת בנפרד 

קדון ועד חלופת ריבית שנקבעה לפיקדון מיום תחילת הפי
לפי חישוביו וקביעותיו  לווהכ -לתום תקופת הפיקדון 

 הבלעדיים של הבנק.
הוראות הביצוע המיוחדות של  –"כתב הבקשה"  1.17

הפיקדון לרבות התנאים הספציפיים שלו אשר יופקו עם 
 ביצוע ההפקדה לפיקדון.

 ל ידיהוראה הנמסרת לבנק בכתב ע - "הוראת משיכה" 1.18
ובכפוף  כולם או חלקם, דוןלמשיכת כספי הפיק ותהלקוח

לעניין  לתנאים, לנהלים ולכללים כפי שייקבעו ע"י הבנק
 .זה

משך זמן הפיקדון  -"תקופה" או "תקופת הפיקדון"  1.19
לפי רישומי  לווהכ המיוחדים לפיקדוןבהתאם לתנאים 

 הבנק וקביעתו הבלעדית של הבנק.
סכום שייקבע מזמן לזמן על ידי  –"סכום המינימום"  1.20

שר יהיה הסכום המזערי של הפקדה וכן הסכום הבנק וא
 המזערי, החייב להיות מופקד, בכל עת, בפיקדון.

בכל מקרה שהלקוחות יפנו לבנק בבקשה לפתוח פיקדון  .2
באמצעות מכשירי בנק ממוכנים, על ידי שימוש בכרטיסים 

באופן  לוהכלבנק בקווי תקשורת,  היפניבנקאיים או באמצעות 
המפורטים בחלק  תנאיםנוסף על היחולו שייקבע על ידי הבנק, 

זה גם התנאים הכלולים בתנאי ההצטרפות להסדר שירותים 
בנקאיים באמצעות אותם קווי תקשורת, מכשירי בנק ממוכנים 

 או כרטיסים בנקאיים.
 –מסלולי הפקדה לפיקדון  .3

לבחור בין שני מסלולים לתקופות כפי  םרשאי ויהי ותהלקוח
 -:זמןזמן לשיוצעו ע"י הבנק מ

לכל הפקדה תחושב ותיקבע על ידי  - הפקדות חד פעמיות 3.1
 .וכן שיעור ריבית בנפרד הבנק תקופת השקעה בנפרד

בהתאם  -רצופות או בלתי רצופות הפקדות חודשיות  3.2
 .זמן לזמןלתנאים שיקבע הבנק לסוג הפיקדון, מ

 –סכומי הפקדה  .4
ם מסלולי ההפקדה יהיו כפופיכל הפקדה לחשבון פיקדון לרבות 

 מרבית,ולתקופת השקעה מזערית/לסכומי מינימום/מקסימום 
 .זמן לזמןידי הבנק מ כפי שייקבעו עלפיקדון באותו סוג 

 –חישוב הריבית  .5
הריבית על הפיקדון תהיה חיובית או שלילית, קבועה או  5.1

עבור במשתנה, צמודה או לא צמודה, כפי שייקבע הבנק 
 פי העניין., או בעבור כל מסלול, לכל הפקדה לפיקדון

על מספר הימים שבתקופת הפיקדון או הריבית תחושב  5.2
ימים או  365בתקופת הריבית הקבועה, לפי העניין, חלקי 

, בהתאם למספר הימים באותה שנה. במקרה שחלק 366
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ימים, וחלקה האחר  365מהתקופה כאמור הינו בשנה בת 
ימים, החישוב ייעשה לגבי כל חלק  366הינו בשנה בת 

למספר הימים בשנה שבה חל אותו חלק  בהתאםבנפרד, 
משולמת בתום מתקופת הפיקדון. כל זאת בין אם הריבית 

לפי קביעתו הבלעדית של  – התקופה או באופן שונה
 .הבנק

חישוב הריבית ייעשה כאמור לפי קביעת הבנק, בהתאמה  5.3
 .אמור בחלק זהלמועדים שייקבעו ובהתאם ל

במועד  ותוחהודעה על שיעור הריבית תימסר ללק 5.4
, בהתאם להוראות ההפקדה. הבנק יהיה רשאי לקבוע

כי שיעור הריבית ישתנה מפעם לפעם  הדין ובכפוף להן,
ובמקרה כזה יודיע הבנק במשך תקופת הפיקדון ובכל עת 

 במועד ההפקדה, על דרך השתנות הריבית. ותלקוחל
 -הנושא ריבית משתנה על בסיס הפריים  חיסכון בפיקדון 5.5

בית בפיקדון כסכום ממוצע של שיעורי תחושב הרי
הפריים בתקופת הפיקדון, על פי מספר הימים בפועל לכל 

 תקופת שינוי הריבית, בניכוי המרווח שנקבע.
לא תשולם ריבית בעבור היום שבו חל תום תקופת  5.6

 הפיקדון.
במקרה של משיכת כספי הפיקדון, כולם או חלקם,  5.7

יום שבו חלה בתחנות יציאה, לא תשולם ריבית בעבור ה
 תחנת היציאה בגין הסכום הנמשך.

 –תנאי הצמדה לשער המטבע  .6
אם במועד שנקבע לתשלומו של סכום כלשהו בפיקדון צמוד 

יתברר כי השער החדש עלה או ירד ביחס לשער  ,למטבע חוץ
הבסיסי, כי אז יוגדל או יוקטן (לפי המקרה) סכום הפיקדון או 

 .אותו יחסבהתאמה, ב , או שניהם,סכום הריבית

 -תנאי הצמדה למדד  .7

פיקדון צמוד באם במועד שנקבע לתשלומו של סכום כלשהו 
למדד המחירים לצרכן, יתברר כי "המדד החדש" עלה או ירד 
ביחס ל"מדד היסודי", כי אז יוגדל או יוקטן (לפי המקרה) סכום 
הקרן או הריבית בהתאמה, באותו יחס בהתאמה לשיעור 

האמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת על אף  ההצמדה המוסכם.
מראש, כי מספר המדדים שיילקחו בחשבון לצורך חישוב הפרשי 
ההצמדה, לא יעלה על מספר החודשים הקלנדריים השלמים 
שיהיו כלולים בתקופת הפיקדון ואם יתברר כי מספר המדדים 

המדד היסודי ועד למדד החדש ועד בכלל שהתפרסמו לאחר 
חדש) גדול ממספר החודשים השלמים (דהיינו, לרבות המדד ה

ממועד ההפקדה ועד למועד ביצוע כל תשלום, כי אז נקבע בזה 
מראש כתנאי יסודי ומיוחד שבנסיבות אלה המונח "המדד 
החדש" לעניין חישוב הפרשי ההצמדה לפי תנאי כתב זה, יתייחס 
למדד שקדם למדד הידוע במועד שנקבע לתשלום, והכול בהתאם 

 עניין זה.לקביעת הבנק ב

 –חיוב במס  .8
אך ורק  הםלאו יגיעו  ותהלקוחהסכומים בפיקדון יעמדו לזכות 

בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה רק לאחר ניכוי במקור או בכל 
 ותדרך אחרת שיבצע הבנק, בהתאם להוראות כל דין (והלקוח

של כל  -לבנק הרשאה לעשות זאת)  ניםנותעל כתב זה  םבחתימת
יובים ותשלומי חובה אחרים בסכומים מסים, היטלים, ח

יחולו, לרבות כל שינויים אם ובשיעורים מתאימים, שיחולו, 
בהם, מפעם לפעם ובכל עת, ללא כל מחויבות או אחריות מצידו 

 של הבנק.

ירד לעומת (או "השער החדש", לפי העניין) אם "המדד החדש" 
תשולם הקרן והוסכם בתנאי הפיקדון כי "המדד היסודי", 

  ינוכה מס במקור בהתאם לדין מהסכום הנקוב ,סכום הנקובב
(או שער בשל רכיב ההגנה על הקרן מפני ירידת שיעור המדד 

 כאמור.החליפין, לפי העניין) 

 -תחנות יציאה  .9

למשוך את ההפקדה, כולה או מקצתה, אף  םרשאי ותהלקוח
בטרם תום תקופת הפיקדון, אם על פי תנאי הפיקדון הנוגע 

 וימסר ותובכפוף לכך כי הלקוח לעשות כן םרשאי םהינלעניין, 
 -לבנק הוראת משיכה טרם מועד תחנת היציאה, דהיינו 

 מראש, ימים 14 לפחות צמודי מדד או מטבע חוץבפיקדונות 
, , לפני תחנת היציאהמראש ימים 3 לפחות - אחריםקדונות יובפ
במקרה של משיכת  .ל בהתאם לתנאי הפיקדון הספציפיווהכ
ק מסכום הפיקדון, יתרת הפיקדון שתישאר לאחר המשיכה חל

) לא תקטן מסכום המינימום "יתרת הפיקדון" –כאמור (להלן 
 בפיקדון מאותו סוג, כפי שיהיה קבוע בתנאי הפיקדון הרלוונטי. 

יתרת הפיקדון תישא ריבית בהתאם לתנאי הפיקדון, כפי 
 שנקבע בתנאי הפיקדון הספציפי.

 או שלא בתחנת יציאה הפיקדוןום תקופת שבירה לפני מועד ת .10
לא יהיה ניתן למשיכה טרם על פירותיה סכום ההפקדה  10.1

מועד הפירעון או טרם מועד החידוש אולם, אם התיר 
הבנק על פי שיקוליו, משיכת כל ההפקדה או חלק ממנה 

), יחייב הבנק את "שבירה" - לפני תום התקופה (להלן
ירה, בשיעור שיהיה או בקנס שב בריבית שבירה ותהלקוח

נהוג בבנק במועד ביצוע השבירה. יודגש בהקשר זה כי 
שיעור ריבית השבירה נתון לשינויים תכופים ולכן, 
השיעור הרלוונטי אינו זה הידוע בעת פתיחת הפיקדון כי 
אם השיעור שיהיה נהוג בבנק במועד משיכת ההפקדה 

 בפועל. 
נוסף כי  בהתייחס לכל סוגי הפיקדונות מובהר במפורש 10.2

חיוב בריבית שבירה כאמור, בנסיבות אלה של שבירה על 
על כל הרווחים או ההטבות שנצברו  יםמוותר ותהלקוח

בגין ההפקדה, החל מיום פתיחתה ועד למשיכתה ולא 
 םלזכותלהם, לרבות ריבית והפרשי הצמדה  םזכאי ויהי

אם היו כאלה, ואילו אם בעת ביצוע המשיכה יהיה שער 
או המדד החדש נמוך מהשער הבסיסי או המטבע החדש 

את סכום  ותהלקוח ויקבללפי העניין, מהמדד היסודי, 
שבו נמוך השער החדש או  מוקטן באותו היחסהפיקדון 

 .המדד החדש מהשער הבסיסי או מהמדד הבסיסי
ודגש כי כתוצאה מתנאי שבירת ההפקדה כאמור לעיל, מ

קדון כפי הפיסכום הנמוך מקרן  ויקבל ותייתכן והלקוח
 שנמשכה או הופסקה.שהיוותה את ההפקדה המקורית 

 –חידוש אוטומטי של חשבון הפיקדון  .11
ובהתאם לבקשת  זמן לזמן,בפיקדונות שיקבע הבנק מ 11.1

, שתימסר לבנק במועד ההפקדה או תינתן ותהלקוח
, הפיקדון על פירותיו (כאמור להלן) במועד מאוחר

הוראת יתחדש לתקופות נוספות זהות, עד לביטול 
. החידוש יעשה בהתאם לתנאי ותהחידוש על ידי הלקוח

בו שיעור שויהיה באותו שיעור ריבית ובמקרה  הפיקדון
הריבית אינו קבוע ואינו ידוע תחול אותה הפחתה או 

 .תוספת לריבית הבסיסית כפי שנקבע בתנאי ההסכם

לעיל, הבנק יהיה זכאי לסרב או  זהלמרות האמור בסעיף  11.2
הפיקדון, אם במועד החידוש לא יהיו  להימנע מחידוש

נהוגים בבנק פיקדונות מאותו סוג או מחמת מדיניותו של 
, הבנק יהיה סבור כי לא הבנק כפי שתהיה באותה עת

ניתן לחדש את הפיקדון בנסיבות אלה סכום הפיקדון 
לרבות פירותיו יועבר על ידי הבנק ויזוכה בחשבון 

 התמורה והזיכוי.
ידי  דוש או לבטל הוראה שניתנה, עלניתן לתת הוראת חי 11.3

הודעה שתתקבל בבנק, לפחות שלושה ימי עסקים לפני 
 מועד החידוש הקרוב.

במקרה של חידוש הפיקדון כאמור, ישתנה "השער  11.4
הבסיסי", באופן ש"השער הבסיסי" לעניין זה יהיה 
"השער החדש" שלפיו נפרע הפיקדון הקודם, בהתאם 

 לרישומי הבנק בעניין זה.
 –תקופת הפיקדון  תום .12

הזיכוי ו בתום תקופת הפיקדון ייפרעו לזכות חשבון התמורה
סכום ההפקדה בתוספת ההטבות כפי שקבע הבנק במועד 

להפרשי שער  םזכאי ויהילא  ותוהלקוחאם מגיעים, ההפקדה, 
או להפרשי הצמדה או לריבית או לכל הטבה נוספת בעד 

 התקופה שלאחר תום התקופה.

 - עוןשינוי מועד פיר .13
ככלל כל פעולה לזכות או לחובת חשבון פיקדון או חשבון 

, לרבות מועד פירעון של תשלום כלשהו על והזיכויהתמורה 
חשבון קרן פיקדון, הריבית או הפרשי ההצמדה שחלים ביום 

יידחה מועד הביצוע או הפירעון של אותו  –שאינו יום עסקים 
 תשלום ליום העסקים הראשון שלאחריו.

האמור לעיל, חל מועד הפירעון של תשלום כלשהו כאמור על אף 
ביום האחרון של חודש כלשהו, או ביחס לפיקדון צמוד מדד גם 

 –ביום שבו אמור היה להתפרסם המדד שאליו מוצמד הפיקדון 
ויום זה אינו יום עסקים, יוקדם מועד הפירעון של אותו תשלום 

 ליום העסקים הקודם לאותו יום.

ירעון עקב האמור לעיל, יהיו חישובי הריבית השתנה מועד הפ
בפיקדון, בהתאם למועד הפירעון בפועל, ואולם לעניין חישוב 
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הפרשי ההצמדה למדד על פיקדון צמוד מדד יראו את המועד 
 המקורי כאילו הוא יום הפירעון בפועל.

 -קיזוז וסיום פיקדון קודם זמנו על ידי וביוזמת הבנק  .14

בבנק לרבות כל אחד מסניפיו  באיזה זמן שהוא יהיואם 
בין לבד או יחד עם  ותשם הלקוח חשבונות אחרים כלשהם על

פי מסמך -על ותהלקוחאחר(ים) או התחייבויות כלשהן של 
כלשהו ובכלל זה כל נייר ערך סחיר, שטר, שיק, כתב ערבות או 

בין לבד ובין עם אחר(ים) בכל צורה  םידשיפוי אשר נחתם(ו) על 
או בכל  יםמסב ,יםמוטב ,יםערב ,יםעיקרי יםיבשהיא, בין כחי

 -, אף אם הן מותנות או טרם הגיע זמן קיומן (להלן דרך אחרת
, רק לאחר םלרשות"), יעמדו הסכומים ותחהתחייבויות הלקו"

שישולמו לבנק כל הסכומים המגיעים לבנק בחשבונות האחרים 
מהן.  ואו איז ותהלקוחהתחייבויות ההנ"ל או איזה מהם, או לפי 

, עיכבון וכן זכות עבודמשכון, שניתנת ומוקנית בזה לבנק זכות 
לגבי כל הסכומים  - השעבודהמחאה על דרך  -קיזוז ובנוסף 

בפיקדון, לרבות כל הפירות, הריביות, הפרשי שער או הצמדה 
ועוד לפי רישומי הבנק מפעם בפעם ובכל עת מיד עם הפקדתם או 

המשכון  אםכל נקודת זמן זקיפתם לזכות חשבון הפיקדון ב
כאמור הינם בדרגה ראשונה, יחידה ובלעדית לזכות  עבודוהש

הבנק, כך שהבנק יוכל לכסות את כל הסכומים שיגיעו לו כאמור 
 . ותמתוך הסכומים בחשבון הלקוח

לצורך השימוש בזכות העיכבון והקיזוז האמורה, או לצורך 
כאמור  עבודהשאו ההמחאה על דרך  עבודהשאו  שכוןהממימוש 

ניתנת לבנק גם הזכות המוחלטת והבלתי חוזרת להביא את  -
כזו ע"י הבנק  . מובהר כי פעולהוקודם זמנ ויומלס פיקדוןה

הפסד הטבות כגון זכויות להפרשי  ותללקוחיכולה לגרום 
 ריבית או מענק.הפרשי שער, הצמדה, 

 -הרשאה להחזרת זיכויים בחשבון  .15

וי של פיקדון בסכום של הפקדה בכל מקרה שכתוצאה מאיזה זיכ
כלשהי, תיווצר (או תגדל), יתרה דביטורית החורגת ממסגרת 
האשראי המאושרת בחשבון התמורה, כי אז יהיה הבנק רשאי 

את הזיכוי כאמור לפי ערך יום הביצוע של  (אך לא חייב) להחזיר
ההחזרה כאמור בפועל. זאת גם אם חלפה תקופת זמן כלשהי 

תוצאה מכך גדלה יתרת החוב בחשבון החיוב, ממועד הזיכוי וכ
באופן שהפעולה הנזכרת לעיל לא תהווה השבת המצב לקדמותו 

כל רווח  רוףיבצאלא החזרה בלבד של אותו סכום שהופקד 
שנזקף בגינו בפיקדון לשם זקיפתו על חשבון יתרת החוב כפי 
שגדלה והצטברה עד לאותו מועד לפי רישומי הבנק והקטנתה 

 בהתאם.

-עבוד נוסף ש .16

להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד את  םרשאי ויהילא  ותהלקוח
לצד שלישי כלשהו, במשכון בו  ותפיקדון וכל זכויות הלקוחה

ו/או שעבוד נוספים כלשהם מכל מין וסוג שהוא ולרבות בדרגה 
קודמת, שווה או אחרת למישכון ולהמחאה על דרך השעבוד 

ל לכך מראש את הסכמת בלי לקב שניתנה לבנק כאמור לעיל,
 ותיסרב סירוב בלתי סביר לבקשת הלקוחהבנק בכתב. הבנק לא 

 .למתן הסכמה כאמור

  –מועד זקיפת ההטבות  .17
במלוא יזוכה פיקדון  יבעל ותחשבון התמורה של הלקוח

ההטבות, רק בתום תקופת הפיקדון, למעט מקרים שבהם 
ל ע הוסכם אחרת, באופן ספציפי, בעת קביעת מסלול ההשקעה

 .בעת ביצוע ההפקדהאו  ותהלקוח ידי

 -זמני הפקדת הכספים  .18

כל הפקדה שתיעשה לאחר תום יום העסקים, כנהוג בבנק בעת 
או לאחר שעת הסיום המיוחדת לעניין אותו פיקדון לפי  ההפקדה

, תיחשב הפקדה שנעשתה ביום העסקים -החלטת הבנק בכל עת 
לאחר יום  הבא או לפי המקרה ביום העסקים במטבע חוץ,

ל ע וייקבע, המדד היסודי ושער המטבע ההפקדה. שיעור הריבית
שתהיה נהוגה התעריפית טבלת הריבית ו ידי הבנק על פי התנאים

 בבנק ביום העסקים הבא.

 –פיקדונות משועבדים  .19
 ותטרם פירעון כל התחייבויות, החובות והחיובים של הלקוח

 –שועבד (להלן לבנק לפי רישומי הבנק המובטחים בפיקדון המ
למשוך פיקדון  םרשאי ויהילא  ות"), הלקוחיום השחרור"

משועבד, כולו או חלקו, גם אם נקבעה תחנת היציאה, או שיום 
 הפירעון של הפיקדון חל טרם יום השחרור.

תמה תקופת הפיקדון המקורית לפני פירעון התחייבויות 
לא אם , יתחדש הפיקדון לפי סוגו, עד ליום השחרור, אותהלקוח

הבנק יחליט בכל עת לממש את זכויותיו ולקזז את הפיקדון,  כן
כולו או חלקו, ולזקוף את תמורות המימוש על חשבון חובות, 

 כלפי הבנק. ותהתחייבויות או החיובים של הלקוח

או לאחרים את  םלפקודתאו  ותחבות הבנק לשלם ללקוח
לפי הסכומים שבפיקדון חדלה להיות חבות מקובלת של הבנק כ

או מפקיד והיא הופכת להיות חבות מותנית בתנאי  ותלקוח
לבנק יסולקו לבנק  ותמוקדם ומתלה שהתחייבויות הלקוח

במלואם בטרם יהיה הבנק חייב בכל תשלום שהוא על חשבון 
הסכומים הנ"ל שבפיקדון. הלקוחות מתחייבים בזאת שלא 

 למשוך את הפיקדון כל עוד לא נפרעו התחייבויות הלקוחות.

 -עתידית פעולה  .20
באפשרות הלקוחות ליתן הוראה לביצוע פעולה עתידית מן 
הסוגים הבאים: הוראה להפקדת כספים לפיקדון או הוראה 
לחידוש חלקי של פיקדון קיים במקביל למשיכתו החלקית או 
הוראה להפקדת סכום כספי בתחנת יציאה שתצורף לפיקדון 

"פעולה  –ולחוד  קיים או הוראה למשיכת פיקדון (להלן ביחד
 ) ויחולו עליה הוראות כתב זה.עתידית"

 תנאים אלה: על פעולה עתידית יחולו 20.1
עתידית ביחס לפיקדון קיים ימשיכו לחול על פעולה  )1(

תנאי הפיקדון, ויחול אותו שיעור ריבית ובמקרה 
בו שיעור הריבית אינו קבוע ואינו ידוע תחול ש

 אותה הפחתה או תוספת לריבית הבסיסית כפי
 שנקבע בתנאי ההסכם.

פעולה עתידית ביחס להפקדה כספית לפיקדון חדש  )2(
שיעור הריבית שישא הפיקדון יהיה כנהוג בבנק  –

ביום מתן ההוראה לביצוע הפעולה העתידית, או 
ביום הביצוע בפועל של הפעולה העתידית לגבי 

 –פיקדונות מאותו סוג באותו סכום לאותה תקופה 
 עת. באותהלפי המקובל בבנק  והכול

האפשרות ליתן הוראה לביצוע פעולה עתידית איננה  )3(
חלה על כל סוגי הפיקדונות הקיימים או אשר יהיו 

 קיימים בבנק.
אם ביום המיועד לביצוע פעולה עתידית לא יהיה  )4(

פתוח להפקדות בבנק פיקדון מאותו סוג, בין אם 
הפיקדון היה קיים במועד מתן ההוראה ובין אם 

רשאי שלא לבצע את הפעולה לאו, הבנק יהיה 
העתידית לרבות אי חידוש או הוספת סכום כספי 
לפיקדון קיים, והפיקדון יפרע לחשבון התמורה 

 והזיכוי.
יכול שיהיו מותנים בהפקדת פיקדונות מסוימים 

על סכומים מצטברים ותנאים אחרים כפי שיקבעו 
ידי הבנק מעת לעת, והבנק רשאי לבטלם בהעדר 

ה או אחרים וכי מבלי לגרוע קיום תנאים כאל
מכלליות האמור לעיל, הבנק יהיה רשאי להפסיק 

ים בכל זמן וללא מתן הודעה הצטרפות לפיקדון מסו
 מראש.או פרסום 

בכל מקרה שיתברר כי לא קיימת לזכות חשבון  )5(
הזיכוי והתמורה במועד שלגביו ניתנה הוראה 
לביצוע הפעולה העתידית יתרת זכות או מסגרת 

לתי מנוצלת, בגובה מלוא הסכום הנדרש אשראי ב
לביצועה, רשאי הבנק, אך לא חייב, לבצע את

ה או בשלמותה או שלא הפעולה העתידית בחלק
ובקשתם של הלקוחות תתפרש כבקשה לבצעה כלל; 

למתן אשראי אשר הבנק רשאי, אך אינו חייב 
 להיענות לה. 

חייב הבנק את רוע מכלליות האמור, מבלי לג
ברר כי אין יתרה מספקת בחשבון החשבון והת

 , יהיה הבנק רשאי לבטל כל חיוב כאמור. לחיוב

על הבנק לא מוטלת כל חובה לבדוק האם במועד 
ביצוע הפעולה העתידית כאמור, קיימת יתרת זכות 
או מסגרת אשראי בלתי מנוצלת לביצוע החיובים 

לחובת החשבון באותו  זקףילהשנזקפו או עשויים 
ישאו בכל ההוצאות או התוצאות  מועד, והלקוחות

שיכול וינבעו מאי קיומה של יתרת זכות או מסגרת 
המאפשרת את ביצוע הפעולה אשראי בלתי מנוצלת 

 העתידית.
יתרת החובה, אם תיווצר בגין החיובים דלעיל, תשא 
ריבית בשיעור גבוה מן הריבית שישא פיקדון נשוא 

 הפעולה העתידית.
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לעיל, הלקוחות  מבלי לגרוע מכלליות האמור
מתחייבים להפעיל בקרה שוטפת על מצב היתרות 

ממתן הוראה לביצוע פעולה  ימנעלהבחשבון ו
עתידית שיהא בה כדי לגרום לחריגה ממסגרת 

 האשראי בחשבון.

הבנק לא יוכל לבצע את הפעולה העתידית מן שבמקרה  20.2
הסיבות המנויות לעיל לרבות כל מניעה משפטית או 

הן יחשבו שאיננה בשליטת הבנק,  אחרת או מכל סיבה
ההוראות לביצוע פעולה עתידית והן מחויבות הבנק לפעול 
לפיהן כבטלות ומבוטלות וחסרות תוקף; הבנק יודיע 
ללקוחות, בהקדם האפשרי לאחר היום המיועד לביצוע 

 הפעולה העתידית, על חוסר האפשרות לבצעה.
 – כללי .21

כללים לנהלים ולתנאי מסגרת אלה יחולו במותאם  21.1
הנהוגים ומקובלים בבנק כפי תוקפם וכפי שיהיו מפעם 

על כל בפעם ובכל עת לפי החלטות הבנק בעניין זה 
בבנק כפי שיהיו מפעם לפעם  ותפיקדונות של הלקוחה

 ובכל זמן לפי רישומי הבנק.

מודגש בזה כי בהתחשב בכך שברישומים הנעשים  21.2
ם בפיקדון או במסמכים הקשורים בו או בכל העתק מה

, עלולים להיות שיבושים לקוחל או שימסרו שנמסרו
וטעויות לרבות בשל שיבושים בתקשורת, מצד פקידי 

המחייב רישום הכי בזאת במפורש הבנק, לפיכך נקבע 
הפעולות לרבות שיעורי הריבית, המדד והקובע של 

היסודי והחדש, או השער היסודי והחדש, סכומי 
פי שהם מופיעים כ - פיקדוןההפקדות וכל שאר תנאי ה

ישמשו ראיה קבילה להוכחת תוכנם ברישומים של הבנק 
 של הרישומים.

מונחים, מילים, נוסחאות, חישובים, נתונים, מועדים,  21.3
עמלות  סכומים, דרכי פעולה, זיכויים, חיובים, הוצאות,

או בתנאים וכיוצא באלה כאמור וכמפורט בכתב זה 
יגובשו, יחולו,  יתפרשו, ייושמו,המיוחדים של כל פיקדון 

יקבעו, יתבצעו וכיוצא באלה לפי הנהלים והכללים 
הנהוגים ומקובלים בבנק ולפי רישומי הבנק ודרישותיו 

 .כפי תוקפם מפעם בפעם ובכל עת




