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ריבית תיקונים

שם הפקדון ותקופה

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

 

0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02 יום1ק "פח0110

 

0.030.030.030.030.030.030.030.030.050.05 יום13-7מ "פק0119

 

0.030.030.030.030.030.030.030.030.050.05 יום29-14מ "פק0118

0.030.030.030.030.030.030.030.030.050.05 חודשים3-1מ "פק0123

0.030.030.030.030.030.030.030.030.050.05 חודשים6-3מ "פק0124

0.030.030.030.030.030.030.030.030.050.05 יום359 חודשים עד 6מ "פק0124

 

0.700.70' חוד6 פמילי ל WELCOME פיקדון 0184

 

0.050.050.050.050.100.100.100.100.150.15 חודשים12מ "פק0122

0.050.050.050.050.100.100.100.100.150.15 חודשים18-13מ "פק0122

0.100.100.100.100.200.200.250.250.350.35 חודשים24-18מ "פק0122

0.100.100.150.150.250.250.300.300.350.35 חודשים24מ "פק0122

0.100.100.150.150.250.250.300.300.350.35 חודשים30-25מ "פק0122

0.150.150.200.200.300.300.400.400.500.50 חודשים36-30מ "פק0122

0.250.250.350.350.400.400.500.500.600.60 חודשים48-36מ "פק0122

0.450.450.550.550.600.600.650.650.700.70 חודשים60-48מ "פק0122

0.700.700.800.800.900.900.950.951.051.05 חודשים60מ "פק0122

0.100.100.150.150.250.250.300.300.350.35 חודשים24-מ פלוס הלוואה ל"פק0141

 

0.700.700.700.700.850.850.850.85 חודשים ראשונים7ריבית קבועה   0424

P -2.000.25P -2.000.25P -2.000.25P -2.000.25 חודשים נוספים7ריבית משתנה 0424

 

0.400.400.400.400.450.450.450.45 חודשים ראשונים10ריבית קבועה 0422

P -1.800.45P -1.800.45P -1.800.45P -1.800.45 חודשים נוספים10ריבית משתנה 0422

 

0.400.400.400.400.400.400.500.500.500.50שנה ראשונה0140

1.000.701.000.701.000.701.100.801.100.80שנה שנייה0140

1.601.001.601.001.601.001.701.101.701.10שנה שלישית0140

 

0.050.050.050.050.050.050.050.05   חודשים12מ הכנסה שוטפת "פק0130

0.200.200.300.300.350.350.450.45   חודשים24מ הכנסה שוטפת "פק0130

0.300.300.350.350.450.450.550.55   חודשים36מ הכנסה שוטפת "פק0130

 

0.050.05חן צובר בריבית קבועה0620

ש בשקלים"ריבית זכות בחשבונות עו

. 7500₪-.הריבית משולמת עד ליתרת זכות של . לקוחות בעלי חשבונות פרטיים בשקלים זכאים לריבית זכות באופן אוטומטי

. סוף כל רבעון  – מועד תשלום הריבית 

0.0160.016שיעור ריבית זכות

.י שקלול של הריבית לכל שנה בנפרד"הריבית המתואמת בתחנות חושבה עפ

.ללא חידוש אוטומטי. ח" ש10,000- מינימום הפקדה - מ הכנסה שוטפת לשנה ומעלה "פק

.ח" ש30,000ח מקסימום " ש250מינימום -  (בהוראת קבע)" חן צובר"פקדונות 

.בריבית קבועה לחודש ומתחדש כל חודש

 יום359מ שבועיים עד "פק

.אין חידוש אוטומטי לפקדונות משנה ומעלה- מ שנה ומעלה "פק

.פקדון בריבית קבועה ומדורגת עם תחנות יציאה שנתיות-  שנים 3-פקדון בריבית עולה ל

.ללא תחנות יציאה , ( 5,000₪מינימום להפקדה ) 7-7מ משולב "פק

( 50,000מינימום הפקדה  )  - 2014 פמילי ללקוחות חדשים WELCOME פיקדון 

. חודשים 10עם תחנות יציאה חודשיות מתום , ( 5,000₪מינימום להפקדה ) 10-10מ משולב "פק

טבלת ריבית תעריפית בפקדונות שקליים לא צמודים

החטיבה הפיננסית

 מחלקת ניהול פיננסי

0.02%

מ שבוע"פק

פקדון עם טווח תקופה המוגדר

בחודשים אינו כולל את היום

האחרון של חודש הסיום

250-מ

9,999עד 

10,000-מ

49,999עד 

50,000-מ

99,999עד 

ק"פח

23/05/2014- בתוקף מ149-148/2014' טבלה מס22/05/2014: תאריך הוצאה

קוד

מוצר

ח"בהתאם לסכום הפקדון בש-% שיעורי הריבית ב

100,000-מ

499,999עד 

500,000-מ

ומעלה

https://www.discountbank.co.il/
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שם הפקדון ותקופה

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

תעריפית

שנתית

מתואמת

שנתית

 

P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05 יום29-7נ "פר0210

P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05 חודשים3-1נ "פר0211

P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05 חודשים6-3נ "פר0211

P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05 יום359 חודשים עד 6נ "פר0211

P -2.150.10P -2.150.10P -2.150.10P -2.150.10P -2.100.15 חודשים12נ "פר0213

P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05 יום119- פרימון ל 0240

 

P -2.150.10P -2.150.10P -2.150.10P -2.150.10P -2.150.10נ זמין לשנתיים"פר0220

 

 

P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05בריבית ניידת0310

0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05בריבית קבועה0310

 

P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05בריבית ניידת0310

0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05בריבית קבועה0310

 

P -1.800.45P -1.800.45P -1.800.45P -1.800.45P -1.800.45בריבית ניידת0313

0.400.400.400.400.400.400.450.450.450.45בריבית קבועה0313

P -2.150.10P -2.150.10P -2.150.10P -2.100.15P -2.100.15רבעון ראשון0230

P -1.800.27P -1.800.27P -1.800.27P -1.750.32P -1.750.32רבעון שמיני0230

P -2.000.25רבעון ראשון0231

P -1.250.62רבעון שישי0231

 

P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05P -2.200.05פקדון המשך0688

 

 

P -2.200.05בריבית ניידת0610

0.050.05בריבית קבועה0610

 

P -2.000.25  שנים 8 -  3ריבית בתחנות  0518

P -1.750.50 שנים 14 - 9ריבית בתחנות  0518

P -1.500.75 שנה15ריבית בתום 0518

P -1.970.28פקדונות גרירה ריבית ניידת5205

 מחלקת ניהול פיננסי

 חודשים12-חן לכל ל

P + 2.00%ריבית לאשראי 

הערות

20/05/2014 מתאריך 147-146/2014' טבלה זו מחליפה טבלה קודמת מס

0.05%תוספת ריבית בגין כל רבעון נוסף 

 חודשים6נ מוגן "פר

 חודשים12נ מוגן "פר

פקדונות גרירה ריבית ניידת

2.25%: נ הריבית התעריפית והמתואמת מחושבים על פי שעור הפריים הנוכחי"בפר

.מכספי שיערוך תום תקופה של פקדונות חסכון- פקדון המשך 

.ח" ש30,000ח מקסימום " ש250מינימום -  (בהוראת קבע)" חן"פקדונות 

.הגבוה מבין ריבית קבועה או ריבית ניידת מובטח מראש לכל ההפקדות במשך השנה

( 50,000מינימום הפקדה  ) חודשים ללקוחות חדשים 18-  ל 2014 בונוס WELCOMEפיקדון 

0.15%תוספת ריבית בגין כל רבעון נוסף 

10,000-מ

49,999עד 

50,000-מ

99,999עד 

100,000-מ

499,999עד 

. שנים3 שנה עם תחנות יציאה שנתיות מתום 15-פקדון ל-  מפתח דיסקונט

,בברכה

.המתואמת מתורגמת לשעור הריבית בתכנית. התעריפית במונחי הפחתה מהפריים-  חודשים 12נ שבוע עד "פר

.זמין בכל עת בשנה השנייה- נ זמין לשנתיים "פר

.הגבוה מבין ריבית קבועה או ריבית משתנה- נ מוגן "פר

 חודשים3נ מוגן "פר

.פקדון לשנתיים בריבית משתנה עם תחנות יציאה רבעוניות- בונוס למתמיד 

500,000-מ

ומעלה

טבלת ריבית תעריפית בפקדונות שקליים לא צמודים
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.תחנות יציאה שבועיות-  יום 119- פרימון ל 

קוד

מוצר

ח"בהתאם לסכום הפקדון בש-% שיעורי הריבית ב

פקדון עם טווח תקופה המוגדר

בחודשים אינו כולל את היום

האחרון של חודש הסיום

250-מ

9,999עד 

https://www.discountbank.co.il/

