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 לכל ילד חיסכון –ארוך טווח  חיסכוןהסכם 

הזכאי מועברים על  ו ופרטי הילדטישפר"( ההורה" -להלן)באמצעות ההורה  ,"(הילד" או "הלקוח" -להלן)הילד הזכאי 
, באמצעות המוסד לביטוח לאומי"( הבנק" -להלן)מ "מבנק דיסקונט לישראל בע יםמבקשידי המוסד לביטוח הלאומי 

 או "הפיקדון" או "החשבון" –ביחד ולחוד, להלן) לכל ילד חיסכוןעל שם הילד בתוכנית  חיסכון פיקדוןלפתוח 
 ."(חיסכוןה"

 חיסכוןהבסיסי ואת סכום ה חיסכוןד לביטוח לאומי יפקיד לחשבון את סכום ההמוס, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי
הנוסף בהתאם להוראת ההורה כפי שנמסרה למוסד לביטוח לאומי ובכפוף להוראות ולשינויים שיחולו בחוק הביטוח 

 .הלאומי

לפי העניין וכפי , שנבחר על ידי ההורה או על ידי הילד הזכאי או על ידי הביטוח הלאומי חיסכוןהכספים יופקדו למסלול ה
 .שדווח לבנק באמצעות המוסד לביטוח לאומי

 4בהתאם לאמור בסעיף , הבסיסי אל הבנק חיסכוןמובהר כי העברה ראשונה על ידי המוסד לביטוח לאומי של סכום ה
בתנאי המכרז , בתקנות, ק שיתנהל בהתאם לאמור בחוק הביטוח הלאומימהווה בקשה לפתיחת חשבון בבנ, לתקנות

 .ולתנאים המפורטים להלן בכתב זה

 תנאים כללים

 פיקדוןהפקדה ל .1

ההפקדות לחשבון יועברו על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולתקנות ויכללו את הסכומים 
 :הבאים

די המוסד לביטוח לאומי בכל חודש בהתאם למועדי הפקדת קצבת הילדים  הבסיסי  שיועבר על י חיסכוןסכום ה 1.1
 .והכללים הנהוגים במוסד לביטוח לאומי  עד לגיל הפדיון

. הנוסף שיועבר על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם להוראת ההורה למוסד לביטוח לאומי חיסכוןסכום ה 1.1
 .לחודש הודעת ההורה למוסד לביטוח לאומי כאמורהבסיסי החל מהחודש העוקב  חיסכוןהסכום יצורף לסכום ה

הסכום יועבר על ידי . 1112במאי  1סכום ההפקדה הרטרואקטיבית עבור ילד שטרם הגיע לגיל פדיון עד ליום  1.1
 . המוסד לביטוח לאומי בהתאם לכללים הנהוגים במוסד לביטוח לאומי

 .בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולתקנותמענק המשיכה הראשון ומענק המשיכה השני בכפוף לזכאות הלקוח  1.4

 .כל סכום שיועבר לחשבון על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח לאומי  ולתקנות בהתאם לדין 1.2

או הפרשי הצמדה החל מיום ערך הפקדתם ועד למשיכתם בפועל /הסכומים  המפורטים בסעיף זה יצברו ריבית ו 1.1
 .התאם למפורט בכתב זה ולהוראות הדיןלמסלול שנבחר וב, בהתאם לתנאי החשבון

 הפסקת ההפקדה השוטפת .2

המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי להפסיק את ההפקדות לחשבון או למשוך הפקדות שבוצעו בהתאם לעילות  1.1
 .הקבועות בחוק הביטוח לאומי ובתקנות

העלולים להיגרם להם  הפסד הוצאות ותשלומים, או ההורה פוטרים את הבנק מכל אחריות בגין כל נזק/הלקוח ו 1.1
 .מהפקדה שלא בוצעה או נדחתה או מהפסקת ההפקדות לחיסכון על ידי המוסד לביטוח לאומי

 חיסכוןתקופת ה .3

או  11הלקוח לגיל שנבחרו עד להגיע  חיסכוןסוגי ומסלולי הבכל אחד מ חיסכוןה לתנאי יתנהל בהתאם פיקדוןה 1.1
 .קנותהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולתב חיסכוןעד להפסקת ה

להעביר את החיסכון מהבנק למוסד פיננסי , ןיההורה או הילד לפי העני, בבנק לא יוכלו חיסכוןנפתח חשבון ה 1.1
 .חיסכוןאחר וזאת עד תום תקופת ה

  חיסכוןמסלולי ה .4

 "ריבית שקלית קבועה לא צמודה"ול במסל 4.1
או עד לשינוי מסלול  חיסכוןתקופת ההריבית במסלול זה הינה ריבית נומינלית שנתית בשיעור קבוע שתחול על כל 

 . במידה והתכנית מאפשרת זאת, חיסכוןה

 "ריבית שקלית קבועה צמודה"מסלול ב 4.1
או עד לשינוי מסלול  חיסכוןהריבית במסלול זה הינה ריבית שנתית  קבועה וצמודה שתחול על כל תקופת ה

 .  במידה והתכנית מאפשרת זאת, חיסכוןה

מדד )דד הידוע במועד ההפקדה התאם לשינוי במדד המחירים לצרכן  שבין המההצמדה במסלול זה תחושב ב
 (."המדד החדש"-להלן)לבין המדד הידוע בסוף התקופה  ( בסיס
 .חיסכוןהצבור הכולל מסכום קרן ה חיסכוןלא יפחת סכום ה , מקרהבכל 
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 "ריבית שקלית משתנה"מסלול ב 4.1
בכל פעם שיחול שינוי בריבית , במשך תקופת הפיקדון הריבית במסלול זה הינה ריבית שתשתנה מזמן לזמן 

במידה והתכנית , המרווח מריבית הפריים הינו קבוע לאורך כל חיי התכנית או עד לשינוי מסלול . הפריים
 . מאפשרת זאת

: בכתובת" לכל ילד חיסכון"הממשלתי היעודי שיעורי הריבית של הבנק לכל מסלולי החיסכון יתפרסמו באתר  4.4

www.hly.gov.il. 

 . תכנית החיסכון בכל המסלולים תישא ריבית דריבית שנתית 4.2

הבנק ישנה את , מובהר כי ככל שהמוסד לביטוח לאומי יורה על שינוי אחד המסלולים או המסלולים שלעיל 4.1
 .המסלולים בהתאמה

 במנגנון הבחירה של הביטוח לאומי  חיסכוןתנאי ה .5

במהלך תקופת הבחירה מול המוסד לביטוח לאומי  הםאת בחירותי מוההורה או הילד לא השליבמקרה בו  2.1
המפורטים  חיסכוןהחשבון יפתח באחד ממסלולי ה, חיסכוןוהמוסד לביטוח לאומי העביר לבנק את ההפקדות ל

 .להלן בהתאם למפורט בבקשת הפתיחה כפי שנתקבלה מהמוסד לביטוח לאומי

סכום החיסכון החודשי יופקד למסלול חיסכון , /11/11/111שנה או יותר ביום  12היה וגילו של הילד הזכאי הוא  2.1
, שנתיים או שלוש, לעיל עם ציטוט ריבית לתקופה של שנה 4.1כמפורט בסעיף " קבועה לא צמודהשקלית ריבית "

 .בהתאם לגיל הילד

סכום החיסכון החודשי יופקד לתקופה של חודש כל פעם , /11/11/111שנים לפני יום  11היה ומלאו לילד הזכאי  2.1
לעיל עם ציטוט ריבית לתקופה של חודש  4.1כמפורט בסעיף " קבועה לא צמודהשקלית ריבית "במסלול חיסכון 

 .בהתאם לגיל הילד

 עד לגיל פדיון בהתאם לבחירת ההורה חיסכוןתנאי ה .6

לן בהתאם למפורט בבקשת הפתיחה כפי שנתקבלה מהמוסד המפורטים לה חיסכוןהחשבון יפתח באחד מסוגי ה
 . לביטוח לאומי ובהתאם לבחירת ההורה

 עם תחנות יציאה חיסכון 1.1

 2 -הניתנים לשינוי אחת ל, 4מבין המסלולים המפורטים בסעיף  חיסכוןההורה יהיה רשאי לבחור  מסלול  1.1.1
 .לשינוי מסלול" תחנת היציאה"שנים  במועד 

מהמסלול הקיים לאחד משני המסלולים  חיסכוןלהורות לבנק על שינוי מסלול הההורה יהיה רשאי  1.1.1
ללא תחנת יציאה מתוך רשימת החסכונות  חיסכוןל חיסכוןהאחרים או להורות לבנק על שינוי סוג ה

בסוג  חיסכוןארוך טווח לכל ילד  או להורות לבנק להמשיך את ה חיסכוןהמוצעת על ידי הבנק במסגרת 
 .החדשה חיסכוןלול הקיים בהתאם לתנאי הריבית החדשה שתחול על תקופת הובמס חיסכוןה

ימי עסקים לפני מועד תחנת היציאה  לשינוי  1לעיל תועבר אל הבנק עד  1.1.1הוראה כאמור בסעיף  1.1.1
 .  מסלול

תחנת היציאה "החדש שנבחר יקבע  במועד  חיסכוןאו בסוג ה/ שיעור הריבית  במסלול החדש שנבחר ו 1.1.4
הממשלתי היעודי באתר  באותו מועדשתוצג , בהתאם לטבלת הריבית של הבנק " המסלוללשינוי 

 .www.hly.gov.il :בכתובת" חיסכון לכל ילד"

 חיסכוןימשיך ה, ימי עסקים לפני מועד תחנת היציאה לשינוי מסלול 1עד , שינויללא קבל הבנק  הוראה   1.1.2
 .לרבות הריבית, התנאים ללא כל שינוי באותםלהתנהל 

 ללא תחנות  יציאה חיסכון 1.1

 לעיל 4ההורה יהיה רשאי לבחור מסלול מבין המסלולים המפורטים בסעיף  1.1.1

 חיסכוןלרבות סוג ה ,חיסכוןלא יוכל לשנות את תנאי ה, ללא תחנות יציאה חיסכוןבחר ההורה בסוג  1.1.1
 .עד לגיל פדיון ,חיסכוןומסלול ה

תהיה הריבית שדווחה על ידי הבנק בהתאם לטבלת ציטוטי הריבית המפורסמת באתר  חיסכוןלהריבית שתקבע  1.1

  .בחירת ההורההנכונה ליום העסקים בו בוצעה , www.hly.gov.il: בכתובת"  לכל ילד חיסכון"עודי יהממשלתי הי

 21החל מגיל פדיון עד גיל  חיסכוןתנאי ה .7

ימים לפני הגיעו של הילד לגיל פדיון יודיע על כך הבנק להורה ויציין בפניו  42-יום אך לא יותר מ 11-יאוחר מלא  1./
שנים בהתאם  1 שנתיים או, שנה,את האפשרות לחידוש החיסכון בהתאם למסלולי התכנית לתקופה של חודש

 . של הבנק לטבלת ציטוטי הריבית

ימי עסקים לפני תום החודש הקלנדרי שבו הגיע הילד לגיל  1 ון עדלא בחר ההורה את תקופת ומסלול החיסכ 1./
שקלית במסלול ״ריבית , יחדש הבנק ביום האחרון של אותו חודש את החיסכון לתקופה של חודש כל פעם, פדיון

וסכום החיסכון הצבור הכולל , בהתאם לטבלת ציטוטי הריבית העדכנית באותו יום עסקים, קבועה לא צמודה״
 .הפרעוןלצבור את הריבית עד ליום ימשיך 

או לחדש את , להלן 9 יכול לבחור למשוך את כספי החיסכון כמפורט בסעיף, לעילשחסכונו חודש כאמור , הלקוח 1./
ימי עסקים טרם מועד חידוש החיסכון  1 בהודעה לבנק עד, בהתאם לתקופה הנותרת, החיסכון במסלול אחר

http://www.hly.gov.il/
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 .ובכפוף להוראות הדין החודשי

לא חידש את החיסכון  לקוחשנה וה 11 לקוחבטרם מלאו ל, לעילאמור קופת החיסכון בהתאם להסתימה ת 4./
  .של חודשנוספת יחדש הבנק את החיסכון לתקופה , לתקופה נוספת

 21לגיל  הלקוח תנאי החיסכון עם הגיע .8

ויודיע לו על סיום  לקוחיפנה הבנק ל, 11 לגיל לקוחימים לפני מועד הגעת ה 42-יום אך לא יותר מ 11 -לא יאוחר מ 1.1
יעדכן אותו בדבר האפשרות לחידוש החיסכון באחד המסלולים , בנוסף. תקופת החיסכון במסגרת התכנית

 .המקובלים בבנק באותה עת

חולו על חשבון בהתאם לתנאים המקובלים בבנק לחסכונות וי חיסכוןתנהל הי, בחידוש החיסכון לקוחבחר ה 1.1
 .שלא נפתחו בהתאם להסכם זה, המפקח על הבנקים הנוגעות לחשבונות חיסכוןחיסכון הוראות הדין והוראות ה

לעניין פיקדון , 1941 בהתאם להוראות פקודת הבנקאות חיסכוןתנהל הי, לגבי החיסכון לקוחלא נוצר קשר עם ה 1.1
 .ובהתאם לכל דין, 1111-התש״ס, (פיקדונות ללא תנועה)ללא תנועה וצו הבנקאות 

 משיכת כספים .9

חוק הביטוח בהתאם לעילות הקבועות ב, שר את משיכת כספי החיסכון בגיל הפדיון או קודם לכןהבנק יאפ 9.1
 .דיןבתקנות וב, הלאומי

, ימשיך לצבור ריבית עד לתום החודש הקלנדרי שבו הגיע הילד לגיל פדיון, או חלקו, סכום החיסכון הצבור הכולל 9.1
. והילד ביקש למשוך את כולו קודם לכן, ללאלא אם התמלאו התנאים למשיכת סכום החיסכון הצבור הכו

 .במקרה כזה צבירת הריבית תהיה עד למועד המשיכה כאמור

תיעשה באמצעות , שהגיע לגיל הפדיון הלקוחבידי , בקשה למשיכת סכום החיסכון הצבור הכולל כולו או חלקו 9.1
 . ובצירוף אישור אחד מהורי הילד הגשת בקשה בכתב לבנק לצורך משיכת כספי החיסכון

תיעשה אך ורק לחשבון הבנק של הזכאים , כולו או חלקו, העברת סכום החיסכון הצבור הכולל של הילד הזכאי 9.4
 .לכך בהתאם לקבוע בתקנות

תעשה רק בהתאם בשל מצב רפואי , משיכת סכום החיסכון הצבור הכולל בעד הילד הזכאי לפני גיל הפדיון 9.2
 .הבנק יעביר את סכום החיסכון הצבור הכולל לחשבון הבנק שעליו הורה ההורה, במקרים אלו. מפורט בחוקל

ילד הזכאי ימשיך לצבור הפקדות לחשבון החיסכון , לעיל יובהר כי על אף משיכת הכספים כאמור 9.2 לעניין סעיף 9.1
 :צע כמפורט להלןהמשך ניהול החיסכון יתב. החל ממועד המשיכה ועד לגיל הפדיון, כמפורט בהסכם זה

 .והריבית או מסלול החיסכון ימשיכו ללא שינוי, הפיקדון ימשיך להתנהל -במשיכת כספים חלקית 9.1.1
תקבע ריבית החיסכון בהתאם לטבלת , עם חידוש ההפקדה הראשונה לחיסכון -במשיכת כספים מלאה 9.1.1

קבע תהיה הריבית הריבית שת. ליתרת תקופת החיסכון, ציטוטי הריבית של הבנק באותו מסלול חיסכון
ועד  והחיסכון יצבור ריבית החל מיום הערך הרלוונטי, שצוטטה במועד חידוש ההפקדה הראשונה כאמור

 .ליום משיכת הכספים בפועל בהתאם לדין
 1או  / פיםלהפקיד את סכום החיסכון הצבור לאחת התקופות כאמור בסעי, לפי העניין, החליט הילד או ההורה /.9

יחולו הכללים הנהוגים בבנק לעניין משיכת חיסכון , למשוך את כספי החיסכון ביקש ובמהלך התקופה ,לעיל
 (.שבירת חיסכון)מוקדמת 

 הזכות לפעול בחשבון  .11

ינתנו רק על ידי , עד להגיע הילד לגיל פדיון, בהתאם להוראות הדין וההסכם חיסכוןהוראות בדבר שינוי מסלולי  11.1
לאחר גיל הפדיון הוראות השינוי ינתנו . בכפוף לאמור בכתב זה, ההורה שפרטיו התקבלו מהמוסד לביטוח לאומי

 .על ידי הילד הזכאי

תנתן , עד להגיע הילד לגיל פדיון, הוראה לשינוי הסניף אליו משויך הפיקדון או הוראה לעדכון פרטי ההתקשרות 11.1
 .לאחר גיל הפדיון ההוראות ינתנו על ידי הילד הזכאי. רק על ידי ההורה שפרטיו התקבלו מהמוסד לביטוח לאומי

 חישוב הריבית .11

ן זה מפעם יעליהם יחליט הבנק בענישהריבית בגין הפיקדונות תיקבע על ידי הבנק בלבד ותחול בהתאם לשינויים  11.1
 . ובכפוף לתנאי המכרז י הבנק בתוך ובמשך תקופת כל פיקדון"עורי הריבית שיעשו עיינויים בשלרבות ש, לפעם

פיקדון לזמן קצוב לא יהיה ניתן למשיכה או לשבירה לפני . ין ודברישינויים אלה יחייבו את הלקוחות לצורך כל ענ
 .להוראות חוק הביטוח הלאומיאלא אך ורק בכפוף , תום תקופתו

ימים או  112חלקי , לפי העניין, על מספר הימים שבתקופת הפיקדון או בתקופת הריבית הקבועה הריבית תחושב 11.1
וחלקה , ימים 112במקרה שחלק מהתקופה כאמור הינו בשנה בת . בהתאם למספר הימים באותה שנה, 111

שבה חל אותו למספר הימים בשנה  בהתאם, החישוב ייעשה לגבי כל חלק בנפרד, ימים 111האחר הינו בשנה בת 
לפי קביעתו הבלעדית  – משולמת בתום התקופה או באופן שונהכל זאת בין אם הריבית . חלק מתקופת הפיקדון

 .של הבנק

לפי שיעורים שייקבע הבנק בהתאמה למועדים שייקבעו ובהתאם , חישוב הריבית ייעשה כאמור לפי קביעת הבנק 11.1
 .אמור בכתב זהל

תחושב הריבית בפיקדון כסכום ממוצע של שיעורי  -נה על בסיס הפריים הנושא ריבית משת חיסכון בפיקדון 11.4
 .בניכוי המרווח שנקבע, על פי מספר הימים בפועל לכל תקופת שינוי הריבית, הפריים בתקופת הפיקדון

 .לא תשולם ריבית בעבור היום שבו חל תום תקופת הפיקדון 11.2
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 תנאי הצמדה למדד .12

או עלה " המדד החדש"יתברר כי , פיקדון צמוד למדד המחירים לצרכןבאם במועד שנקבע לתשלומו של סכום כלשהו 
באותו יחס בהתאמה , סכום הקרן או הריבית בהתאמה( לפי המקרה)או יוקטן כי אז יוגדל , "בסיסמדד ה"ביחס לירד 

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

המדד "לרבות , דהיינו)ועד בכלל " מדד החדש"ועד ל "מדד הבסיס"יתברר כי מספר המדדים שהתפרסמו לאחר 
כי אז נקבע בזה מראש כתנאי , שלמים ממועד ההפקדה ועד למועד ביצוע כל תשלוםגדול ממספר החודשים ה"( החדש

יתייחס למדד , לעניין חישוב הפרשי ההצמדה לפי תנאי כתב זה" המדד החדש"יסודי ומיוחד שבנסיבות אלה המונח 
 .והכול בהתאם לקביעת הבנק בעניין זה, שקדם למדד הידוע במועד שנקבע לתשלום

 תום תקופת הפיקדון  שבירה לפני מועד .13

למעט  ,שיחול עם הגיעו של הילד לגיל פדיון לא יהיה ניתן למשיכה טרם מועד הפירעוןעל פירותיה סכום ההפקדה  11.1
 .ד לחוק הביטוח הלאומי ובכפוף לשינויים בחוק4/אם נתקיימו התנאים כמפורט בסעיף 

משיכת כל ההפקדה או חלק ממנה לפני , יואם התיר הבנק על פי שיקול ,עבור פיקדון שחודש לאחר גיל  הפדיון 11.1
בשיעור שיהיה נהוג , בעלות שבירהיחייב הבנק את הלקוח בריבית שבירה או , "(שבירה" -להלן)תום התקופה 

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

יהיה הבנק רשאי לנכות סכומים מקרן הפיקדון וכן לא לשלם ריבית , מודגש כי כתוצאה מחישוב עלות השבירה
  .כלשהי בגין התקופה שמיום ההפקדה או החידוש ועד למועד המשיכה

 ל "בארץ או בחופי כל דין וים על וכללים וצ, כפיפות להוראות .14

, יחולו, הנחיות ותנאים שיקבעו, כללים, החלטות, צווים, ניהול החשבון וביצוע הפעולות בו יהיו תמיד כפופים להוראות
, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי נתנו או יוצאו מזמן לזמן ובכל עת על ידי רשויות מוסמכות בישראל לרבותיי

ץ לישראל בכל מדינה בחוץ לארץ שבה תתבצע פעילות כלשהי ביחס לחשבונות או בקשר עם או מחו, המפקח על הבנקים
  .על פי דיניה של אותה מדינה, החשבונות

 מען הלקוח וההורה והודעות  .15

הבנק ישלח להורה הודעה אודות בחירתו כבנק מנהל לכספי החיסכון הצבור של הילד בצירוף עותק מהסכם  12.1
 /ההודעה תשלח עד . ומסלול החיסכון אשר נבחר על פי התקנות או על ידי ההורה פרטי הילד הזכאי, החיסכון

 .ימי עסקים מקבלת ההפקדה הראשונה לחשבון מהמוסד לביטוח לאומי

כל הודעה או . מען הלקוח וההורה הוא המען שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי כמענם הרשום לצורך חשבון זה 12.1
ל ייחשבו כאילו "לפי מענם כנ, או להורה בדואר רגיל/שהבנק ישלח ללקוח ו, או מסמך אחר מסוג כלשהו, דרישה

אישור בכתב של הבנק על דבר  .אם לא הוכח אחרת, בהתאם לסדרי הדואר הרגילים, נתקבלו על ידם במועדם
המשלוח או , איזה משלוח או מסירה כאמור ומועדם ישמש הוכחה לכאורה כלפי הלקוח וההורה על המועד

 . המסירה הנזכרים בו

בסמוך , למסור לבנק כל שינוי שיחול במען המגורים, נוסף על האמור בסעיף זה לעיל, הלקוח וההורה מתחייבים 12.1
 .לשינוי

בניסיון לחדש , בין היתר, בנסיבות שבהן נותק הקשר עימם, ותנים בזאת לבנק הרשאה מפורשתהלקוח וההורה נ 12.4
, שיווק מוצריו, וכמו כן גם לצרכיו העסקיים של הבנק, נוסף על המפורט לעיל, את הקשר ולאתר את מענם

למספר טלפון  גם להתקשר למספר הטלפון של הלקוח וההורה הרשום בבנק או -הודעות ומתן מידע על החשבון 
או לפנות למענם או למכשירים הממוכנים של הלקוחות בכל אמצעי או קווי , שאותר על ידי הבנק בדרכים אחרות

 .התקשורת הנהוגים ומקובלים בבנק מזמן לזמן

  מסירת וקבלת מידע .16

 :הלקוח וההורה מסכימים לכך כי

או המוסד לביטוח לאומי לבנק מכל /ההורה ואו /נתונים ומידע נוספים שמסרו ושימסרו הלקוח ו, כל הפרטים 11.1
 .ישמשו את הבנק כמקובל בעבודתו השוטפת לפי שיקול דעתו, סיבה והקשר שהם ללא יוצא מן הכלל

יאגרו , או המוסד לביטוח לאומי לבנק/או ההורה ו/המידע והנתונים שמסרו או ימסרו הלקוח ו, כל הפרטים 11.1
הבנק או מי מטעמו או של מי שיספק לבנק מעת לעת שירותי מחשב  וישמרו על פי צורכי הבנק במאגרי מידע של

לתקופה שתקבע על ידי הבנק , ועיבוד נתונים או כל שירות אחר החיוני לדעת הבנק לקיומו או לניהולו של החשבון
 .מזמן לזמן לפי שיקול דעתו

להשתמש בו לצורך מתן , לעבד את המידע, לאסוף את המידע הלקוח וההורה מסכימים בזה שהבנק יהיה רשאי 
יהיה הבנק רשאי , בנוסף.  בכפוף לדין, השירותים לפי הסכם זה וכן לצורך הצעות שיווקיות להורה או לילד

ל וכן כל מידע אחר שיהיה בידו בקשר עם הלקוחות או עסקיהם לכל "הפרטים והנתונים הנ, להעביר את המידע
פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או , ייםציבור, רשות וגורם ממשלתיים, גוף, תאגיד, אדם

, 1111-ס"התש, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור חוק איסור הלבנת הון)המטילה על הבנק חבות לעשות זאת 
, חוק איסור מימון טרור, 1111-ג"התשס, חוק מאבק בארגוני פשיעה, 1941-ח"התש, פקודת מניעת טרור

הבנק . או ההורה/או בהסכמת הלקוח ו. וכל דין אחר 1111-ב"התשס, רות נתוני אשראיחוק שי, 1112-ה"התשס
הלקוח וההורה מסכימים . הנתונים והמידע, יהיה רשאי לקבל מהצדדים השלישיים כאמור לעיל את כל הפרטים
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המוטלת  נתונים ופרטים כאמור לא מהווה ולא תהווה הפרת חובת סודיות מסוג כלשהו, כי מסירת וקבלת מידע
-א"התשמ, לרבות חוק הגנת הפרטיות, או ההורה על פי הסכם כלשהו או על פי כל דין/על הבנק כלפי הלקוח ו

1911. 

 מיסוי  .17
היטל או תשלום חובה , במקרה שהוראות דין כלשהן מטילות על הבנק חובת ניכוי במקור או בכל דרך אחרת של כל מס

ו לזכות הלקוח או יגיעו לו אך ורק בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה רק הסכומים בפיקדון יעמד, על כספים של הלקוח
תשלום חובה או היטל שחובה לנכותם ולהעבירם , והבנק רשאי לחייב את החשבון בכל מס, לאחר ניכוי כאמור

 .לשלטונות המס

 פטור מאחריות בנסיבות מסוימות  .18

הפסד הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם להם , נזקאו ההורה פוטרים את הבנק מכל אחריות בגין כל /הלקוח ו
הפסקות או , עיצומים, הפרעה מאורגנת, או כתוצאה משביתה, כתוצאה מנסיבות שעליהן אין לבנק שליטה או פיקוח

הפרעות בעבודה או אירועים כיוצאים באלה של עובדי הבנק או חלק מהם שהוכרזו כהפסקה על ידי המפקח על הבנקים 
או הפסקת העבודה בבנק ביוזמת הנהלת , או כתוצאה מהשבתת מגן, (1941, טו לפקודת הבנקאות1ף כאמור בסעי)

באחד או יותר מסניפי הבנק או משרדיו או כתוצאה מתקלות במערכת המיכון של הבנק ולאחר שהבנק נקט בכל , הבנק
 .מאמץ סביר על מנת לעמוד בהתחייבויותיו

 ערוצי תקשורת ובנקאות בתקשורת .19

כפי שאלה יוגדרו על ידי הבנק מעת לעת בערוץ הדיגיטלי וכן ,  בנקאייםרותים ייהיו רשאים לקבל שח וההורה הלקו
 .לעת בבנק כפי תוקפם מעתומקובלים הנהוגים  בכפוף לכללים ולנהליםבאמצעות ערוץ טלפוני 

יאפשר הבנק לצפות , שאין בידם אמצעי גישה לשירותי בנקאות בתקשורת של הבנק, להורה או ילד לפי העניין 19.1
: בכתובת ,באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, כהגדרתו בהסכם זה חיסכוןמרחוק ביתרת חשבון ה
www.discountbank.co.il . לכתובת , חיסכוןימים ממועד פתיחת חשבון ה 11וזאת באמצעות סיסמא שתשלח עד

 .י המוסד לביטוח לאומי"שהועברה עלמשלוח דואר 

בבנקאות  לקוחותהבנק יהיה רשאי לשנות מפעם לפעם תנאי כתב זה על נספחיו וכן את האמור במדריכים ל 19.1
ובלבד שהודעה , רות כלשהויהשמטת ש,  לרבות שינוי( הבנק הוציא או יוציא כאלהאם )הישירה וערוצי תקשורת 

 .ימים מראש לפחות 14, ללקוחות או תפורסם באופן שהבנק יקבע שלחעל כך תי

לרבות הצגת כל המסמכים , שיחליט הבנק כל התנאים הנזכרים בכתב זה ובתנאים נוספיםכפופה ל מתן הוראה 19.1
 . הדרושים לביצוע הפעולה לפי שיקול דעתו של הבנק

במפורש על כל חובה של  ותבזה הלקוח יםערוצי תקשורת מוותרבנקאות בתקשורת ולעניין קבלת מידע באמצעות  19.4
, ותקנותיו 1911 –א"תשמה, בין על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, סודיות בנקאית וכל חובה אחרת של סודיות

על הבנק לא תהיה חובה לבדוק או להתנות . או הסכם פסוקה ובין על פי כל הוראת דין נוסף אחר ובין על פי הלכה
 .המידעהתבקש מור בקשר עם כל שימוש או מטרה אשר לשמם מסירת מידע או קבלתו כא

לאפשר ללקוחות לקבל את השירותים באמצעות , אם הבנק יסכים לפי שיקול דעתו ומבלי שיהיה חייב לעשות כן 19.2
יחולו על הלקוחות ויחייבו אותם גם הכללים וההוראות הנהוגים והמקובלים בבנק בעניין זה כפי , טלפון נייד

 .זמן ובכל עתתוקפם מזמן ל

שא הבנק באחריות  לרבות ילא י, ככל שהבנק יאפשר ללקוח ואו להורה להעביר לבנק הוראות באמצעי התקשורת 19.1
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל במקרה שיתברר שההוראות שניתנו לבנק באמצעי תקשורת נמסרו בשם 

 .וע את התוצאות האמורות במאמץ סבירהלקוחות על ידי מי שלא הוסמך לכך ובלבד שהבנק לא יכול היה למנ

שייגרמו , ישירים או עקיפים, כמו כן יהיה הבנק פטור מכל אחריות לכל נזקים או הפסדים או הוצאות כלשהם /.19
, או חלק ממנה, ללקוחות כתוצאה ממניעה כלשהי לביצוע של הוראה שתינתן באמצעי תקשורת ובנקאות ישירה

כאמור אינם בשליטת  ובלבד שהשיבוש או התקלה, מבוטלת, י המקרהלפ, כולה או בחלקה, והוראה זו תחשב
 .והבנק עשה מאמץ סביר למנוע אותה, הבנק

באמצעי תקשורת הבנק בקשר לעצם קיום ההוראות  ל ידיבכל מקרה של מחלוקת יקבע הרישום שנעשה ע 19.1
 .נחתם על ידיהםיחייב את הלקוחות כאילו על פי רישומי הבנק ותוכנן והרישום  ובנקאות בתקשורת

 קיזוז והמחאה, העברה, הסבה, איסור משכון .21

 חיסכוןשעבוד או לעיקול עד תום תקופת ה, הפיקדונות החסכונות שיפתחו בהתאם להסכם זה לא יהיו ניתנים להעברה
 .בהסכמת הבנק בכתב ומראשאלא בהתאם לדין ו

 רישומי הבנק והודעותיו בקשר לחשבון .21

העתקי הרישומים  בספרי הבנק יהוו  ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם . היו נאמנים על ההורה והלקוח ספרי הבנק י
כל הודעה וכל מכתב שיישלחו , יבדקו כל העתק חשבון, לפי העניין, ההורה והלקוח . ל "של  ספרי הבנק והרישומים הנ

לבנק בתוך , אם יהיו להם כאלה, כתב לגביהםוימציאו את הערותיהם  במסרו להם באפן כלשהו על ידי הבנק יאו 
או המשלוח על ידי הבנק ויראו הודעה או מכתב שנמסרו ללקוחות בערוצי תקשורת  יום מתאריך המסירה( 11) שלושים

 . או מכשירים ממוכנים כאילו נמסרו להורה וללקוח על ידי הבנק
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 שינויים טכניים בחשבון .22

או יעביר את היתרה שבו רע אם מסיבה כלשהי הבנק ישנה את מספר החשבון תוקפם של תנאי ניהול חשבון אלה לא יג
 הבנק יודיע ללקוחות על השינוי. דרש לדעת הבנקיבכל מקרה ששינוי כאמור י, לחשבון אחר שיתנהל על שם הלקוח

 . כאמור

 הדין ומקום השיפוט .23

 .דיני מדינת ישראל יחולו על כתב זה ועל פירושו

ו בחודי לכל צורכי תנאי ניהול החשבון יהיה בית המשפט בעיר הקרובה ביותר לסניף שיהימוסכם כי מקום השיפוט 
 .מתנהל החשבון

 הגדרות  .24

 :אלא אם כן ניתן להם פירוש אחר בסעיף הרלוונטי, בכתב זה יתפרשו המונחים הבאים כמפורט בצידם

 ;11גיל  – "גיל פדיון" (1)

 ;לחוק הביטוח הלאומי 19או מי שמקבלה לפי סעיף , הורה המקבל את קצבת הילדים בעד הילד הזכאי –"הורה" (2)

 ;כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי – "המוסד לביטוח לאומי" (3)

 ;1992-ה"תשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי  – "חוק הביטוח הלאומי" (4)

 ;לכל ילד חיסכוןתכנית  – "התכנית" (5)

 ;1111-ו"התשע, (ארוך טווח לילד חיסכון)ביטוח הלאומי תקנות ה – "התקנות" (6)

ארוך הטווח  חיסכוןמסמכי ההזמנה להציע הצעות לבחירת בנקים וקופות גמל כמנהלי כספי ה  – "תנאי המכרז" (7)
 ;וכל מסמך נלווה או עדכון שיבוא בקשר עם דרישות המזמין  1111/1111' מס, לכל ילד  חיסכוןבתכנית 

יום ()ניהול בנקאי תקין)בהוראת המפקח על הבנקים  1כהגדרתם בסעיף  – "סיום יום עסקים" -ו "יום עסקים" (8)
 ;(עסקים בתאגידים בנקאיים

 ;ילד שמשתלמת בעדו קצבת ילדים מכח חוק הביטוח הלאומי –" הילד"או  "ילד זכאי" (9)

המרכזית הלשכה כפי שמפורסם על ידי המחירים לצרכן  מדד - "המדד"או  "מדד המחירים לצרכן" (11)
 ;לסטטיסטיקה

 ;המדד האחרון הידוע ביום תשלומו של כל סכום קרן או ריבית  - "מדד חדש" (11)

 ;המדד האחרון הידוע ביום שבו הופקדה ההפקדה – "מדד בסיס" (12)

על שמו של הילד הזכאי  חיסכוןסכום נוסף שיעביר המוסד לביטוח לאומי לחשבון ה – "מענק המשיכה הראשון" (13)
ד לחוק הביטוח הלאומי 4/ג לחוק הביטוח הלאומי או אם נתקיימו התנאים כמפורט בסעיף 4/כמפורט בסעיף 

 ;ובכפוף לשינויים בחוק

על שמו של הילד הזכאי עם  חיסכוןסכום נוסף שיעביר המוסד לביטוח לאומי לחשבון ה - "מענק המשיכה השני" (14)
הצבור  חיסכוןככל שהילד לא משך את סכום ה, לחוק הביטוח הלאומי ג4/כמפורט בסעיף  11הגיעו של הילד לגיל 

 ;הכולל או חלקו קודם לכן ובכפוף לשינויים בחוק

מועד פרעון של תקופת הפיקדון המוגדרת מראש או מועד החידוש במקרה בו הפיקדון חודש  – "סוף תקופה" (15)
 ;חיסכוןאו סוג  חיסכוןלתקופה זהה נוספת או מועד החלפת מסלול ה

 -ועד ל 11/12/1112 -החל מהבסיסי בעד התקופה  חיסכוןסכום ה – "סכום ההפקדה הרטרואקטיבית" (16)
תיקוני חקיקה להשגת )לחוק ההתייעלות הכלכלית  19בהתאם לזכאותו של הילד וכמפורט בסעיף  11/11/1111

 ; 1112-ו"התשע, (1111 -ו 1112יעדי התקציב לשנות התקציב 

 ;אם בחר ההורה לילד הזכאי להפקידו, כום החיסכון הבסיסי וסכום החיסכון הנוסףס – "סכום חיסכון חודשי" (17)

מענקי המשיכה הראשון והשני ככל , סכומי החיסכון החודשי שהופקדו – "סכום החיסכון הצבור הכולל" (18)
 ;שרלוונטיים והריבית שנצברה בגין כל אלה לטובת הילד הזכאי

 ;לחוק הביטוח הלאומי( 1()א)ב4/כמפורט בסעיף  – "סכום החיסכון הבסיסי" (19)

 ;לחוק הביטוח הלאומי( 1()א)ב4/כמפורט בסעיף  –" הנוסף ןסכום החיסכו" (21)

, לפי העניין, השיעור השנתי המשתנה של ריבית החובה או הזכות הבסיסית - "ריבית בסיסית"או  "פריים" (21)
מזמן לזמן ובכל עת וכפי ששיעורה ישתנה מעת לעת כפי שתהיה נהוגה ומקובלת בבנק , בחשבונות במטבע ישראלי

שיחייבו את הלקוחות בתחולה בהתאם , החלטותיו ושיקול דעתו של הבנק בלבד, על ידי הבנק לפי קביעותיו
הבנק לא יצטרך ולא יהיה חייב להוכיח או לבסס או . למודעות הבנק בסניפיו או בכל דרך אחרת שיימצא לנכון

, מידע, ומבלי שהבנק יצטרך למסור אסמכתאות, קביעותיו והחלטותיו בעניין זה, וליולנמק או להסביר את שיק
 ;נתונים או חומר על כך

או עד לתום התקופה  11ועד הגיע הילד לגיל  חיסכוןהתקופה שממועד ההפקדה הראשונה ל - "תקופת החיסכון"  (22)
תקופת החיסכון תחושב כהפרש שבין גיל , לעניין הריבית. לתקנות ולתנאי המכרז, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי

הקרובה בכל   לשנה לצורך החישוב יעוגל גיל הילד המדויק כלפי מטה. לגיל הילד, לפי העניין, 11או גיל הפדיון 

  ; חיסכוןתקופת 


