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 לכבוד

 בע"מ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל

 ____________________________לשימוש פנימי  סניף ________________________

 

 שנים 10 -חסכון צמוד מדד בהפקדה חודשית ל -הוראת לקוח להפקדת חסכון "ארז" 

 _________ בנק: ____________וג פקדון: ______ סניף:_______ ס____ ס.ח תמורה: ______ מס' חשבון: _______שם חשבון: _________

( "התנאים הכלליים"במסגרת התנאים הכלליים לניהול חשבון והסכם/פרק בעניין התנאים הכלליים להפקדת פקדונות/תכניות חסכון )להלן: 

לתנאים המפורטים הסוג הנ"ל בהתאם פקדון מ"( חשבון הפקדוןבחשבון שמספרו רשום לעיל )להלן: ", נבקשכם להפקיד שנחתמו על ידינו

 להלן:

 פקדוןתקופת ה
  )תאריך ההפקדה הראשונה בהוראת קבע(: __________________  יום ההפקדה

 : _____________מועד הפרעון

 מיסכו

ות הפקדה

 בהוראת קבע 

 ש"ח_  _____________________________ סכום ההפקדה הראשונה
 להלן 1.3ההפקדה הראשונה, בכפוף לאמור בסעיף סכום ההפקדה התקופתית: כסכום 

 ש"ח( 25,000ש"ח, מקסימום  100)סכום הפקדה בהוראת קבע: מינימום 

תדירות ותאריך 

ההפקדות 

 בהוראת קבע

 : הפקדות חודשיות רצופות.תדירות ההפקדות
     _________ בכל חודש, החל מיום ההפקדה הרשום לעיל. -: ביום ה תאריך ההפקדה התקופתית

 התקופתית יום העסקים האחרון של אותו חודש.אם לא כלל חודש כלשהו יום שמספרו כאמור, יהיה תאריך ההפקדה 
 הפקדות חודשיות.   120: עד מס' הפקדות

 חודשים לאחר מכן. 6יום העסקים הראשון אחרי תום שנתיים וחצי מיום ההפקדה ואחרי תום כל  תחנות יציאה

 קדוןהוראת קבע להפקדה בפ .1

 חיוב החשבון ותוקף הוראת הקבע .1.1

"(, מורה בזאת לבנק, בהוראת קבע, לחייב את החשבון המחויבבעל חשבון העו"ש הרשום בהוראת הקבע להלן )להלן: " .א

  ובתמורה לזכות את חשבון הפקדון.,  התקופתית, בסכום ההפקדה תהחשבון המחויב, מדי תאריך הפקדה תקופתי

המפקיד הינו גם בעל החשבון  - ל ידי בעל חשבון הפקדון )להלן: "המפקיד"( עצמו, דהיינובמקרה שהוראת הקבע ניתנת ע

  .המחויב )להלן: "המשלם"(, יחולו על המפקיד גם ההוראות המתייחסות למשלם ולהוראת הקבע

לא  תה התקופתיידוע למשלם ולמפקיד כי הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לא לבצע את ההוראה הנ"ל, אם בתאריך ההפקד .ב

 התקופתיתבחשבון המחויב בגובה סכום ההפקדה  יתרת זכות ו/או יתרה בלתי מנוצלת של מסגרת משיכת יתר מאושרתתהא 

  , או אם תהא מניעה חוקית או אחרת לחיוב החשבון המחויב ו/או לביצוע ההוראה."יתרה מספקת"()להלן: 

, אך לא חייב, לבדוק קיומה של יתרה מספקת במהלך מספר ימי עסקים כמו כן, בהעדר יתרה מספקת כאמור, הבנק יהיה רשאי

תקופת )להלן: " , ובכל מקרה לא לאחר סוף אותו חודש, כפי שיקבע הבנק מעת לעתתנוספים לאחר תאריך ההפקדה התקופתי

פקיד את "(, ואם תימצא יתרה מספקת ביום עסקים כלשהו במהלך תקופת הבדיקה, לבצע את הוראת הקבע ולההבדיקה

  .תקופתיתההפקדה ה

 הוראה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידי המשלם. הודעת הביטול תכנס לתוקף עם קבלתה על ידי הבנק. .ג

בוטלה הוראת הקבע על ידי המשלם, יהיה המשלם או המפקיד רשאי לחדשה, בכל עת, לגבי יתרת תקופת הפקדון, בכפוף  .ד

 את קבע הרשומים לעיל.לסכומי המינימום והמקסימום להפקדה בהור

  תתאריך ההפקדה התקופתי .1.1

 , בהודעה שתינתן לבנק לפחות יום עסקים אחד מראש.  תעת לעת, את תאריך ההפקדה התקופתימהמשלם רשאי לשנות,  .א

ביום שאינו יום עסקים בבנק, הוא יידחה ליום העסקים הראשון שלאחריו, ובלבד שאם דחייה  יכלשה תחל תאריך הפקדה תקופתי .ב

  הוא יוקדם ליום העסקים האחרון של אותו חודש. -לחודש הבא תהפקדה תקופתי אותה מור תגרום להעברת תאריךכא

על אף האמור לעיל, חל תאריך הפקדה תקופתית כלשהי ביום שבו אמור היה להתפרסם המדד, ויום זה אינו יום עסקים, יוקדם  .ג

 לאותו יום.תאריך אותה הפקדה תקופתית ליום העסקים האחרון הקודם 

 

 

 הפקיד: ______________________________________  מס'

מס' פעולה: __________ תחנה  _______  סוג פעולה: _______ 

 תאריך הזנה: ___________________  שעה: _____________

 __________יום עסקים: _________________  קוד אישור: ___
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 סכומי ההפקדות התקופתיות בהוראת קבע .1.1

 .כל הפקדה בהוראת קבע תהא בסכום ההפקדה הראשונה הרשום לעיל, אלא אם סכומה שונה כמפורט להלן 

 ., מעת לעת, את סכום ההפקדה, בהודעה שתכנס לתוקף עם קבלתה על ידי הבנקלשנותהמשלם רשאי 

  מסכום ההפקדה האחרונה בהוראת קבע בפקדון ולא יותר מסכום 10%להגדיל את סכום ההפקדה בשיעור של עד  .א

 .לעיל הרשוםהמקסימום להפקדה בהוראת קבע 

 , בכפוף לסכום המינימום להפקדה בהוראת קבע הרשום לעיל.סכום ההפקדה להקטין את .ב

 .ההפקדה הראשונה בהוראת קבע תהיה בסכום הרשום לעיל  

חרונה שקדמה לה )להלן: "ההפקדה הקודמת"(, כשהוא צמוד למדד המחירים כל הפקדה נוספת תהא בסכום ההפקדה הא

 לצרכן באופן הבא:

אם יתברר ביום ביצוע ההפקדה הנוספת כי המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום )להלן: "מדד ההפקדה הנוספת"( עלה 

כום ה הקודמת"(, יגדל סלעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע ההפקדה הקודמת )להלן: "מדד ההפקד

ההפקדה הקודמת בשיעור עלית מדד ההפקדה הנוספת לעומת מדד ההפקדה הקודמת. אם מדד ההפקדה הנוספת ירד 

לעומת מדד ההפקדה הקודמת, יקטן סכום ההפקדה הנוספת בשיעור ירידת מדד ההפקדה הנוספת לעומת מדד ההפקדה 

 הקודמת, ובלבד שלא יפחת מסכום ההפקדה הראשונה הרשום לעיל.

 דד ההפקדה הנוספת זהה למדד ההפקדה הקודמת, יהיה סכום ההפקדה הנוספת שווה לסכום ההפקדה הקודמת.היה מ

המשלם רשאי להודיע לבנק על ביטול ההסדר הנ"ל להצמדת סכום ההפקדה בהוראת קבע, וממועד קבלת הודעתו ואילך 

 תהא כל הפקדה נוספת בסכום ההפקדה האחרונה לפני ביטול ההסדר.

את סכום ההפקדה כמפורט להלן,  מעת לעת, לשנות, המשלם רשאי צמדת סכום ההפקדה בהוראת קבע למדד,בנוסף לה

 -בהודעה שתכנס לתוקף עם קבלתה על ידי הבנק

 מסכום ההפקדה האחרונה בהוראת קבע בפקדון ולא יותר מסכום 10%להגדיל את סכום ההפקדה בשיעור של עד  .א

 .לעיל הרשוםהפקדה בהוראת קבע להמקסימום 

 , בכפוף לסכום המינימום להפקדה בהוראת קבע הרשום לעיל.סכום ההפקדה להקטין את .ב

   / _________________ המשלם/המפקידחתימת הוראה טלפונית  _____________________ 
 )שם מוסר ההוראה(                                                                                

 

  ריבית .1

  שנים כל אחת, החל מיום ההפקדה )הראשונה( הרשום לעיל ועד למועד הפרעון. 2.5תקופות עוקבות של  -"תקופות חישוב"

, כל הפקדה בנפרד תישא ריבית בשיעור אשר ישתנה מדי תחילת תקופת חישוב כמפורט להלן )ויחול בתקופת החישוב הבאה בלבד(

  שתחושב כריבית דריבית שנתית.

בהתאם לתקופות החישוב אשר במהלכן תהא  שוניםותחושב עפ"י שיעורי ריבית  מדורגתיכך, מובהר כי הריבית על כל הפקדה תהיה לפ

  אותה הפקדה מופקדת בפקדון.

 שיעור הריבית השנתית שיחול באותה תקופת חישוב תקופות חישוב )בשנים לאורך תקופת הפקדון(

 השנתיתהתעריפית  ריביתשווה לשיעור השנתית המתואמת הריבית שיעור ה - 0.03% 2.5מיום ההפקדה )הראשונה( עד 

 שיעור הריבית המתואמת השנתית שווה לשיעור הריבית התעריפית השנתית - 0.04% 2.5 - 5.0

 שיעור הריבית המתואמת השנתית שווה לשיעור הריבית התעריפית השנתית - 0.05% 5.0 - 7.5

 שיעור הריבית המתואמת השנתית שווה לשיעור הריבית התעריפית השנתית - 0.25% קדוןעד מועד פירעון הפי  7.5

 תנאי הצמדה .1

כל הפקדה בנפרד והריבית עליה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם לאמור בתנאים הכלליים, ובלבד ש"המדד היסודי" ביחס לכל 

 אותה הפקדה. הפקדה, יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני היום בו הופקדה

אם יתברר כי "המדד החדש"  -כי ההצמדה כאמור חלה גם במקרה של ירידת המדד, דהיינומובהר בלי לגרוע מהאמור לעיל, 

)כהגדרתו בתנאים הכלליים( ירד לעומת "המדד היסודי" )כהגדרתו לעיל(, ישולמו לנו סכום אותה הפקדה והריבית עליה כשהם 

 ידת מדד המחירים לצרכן.מוקטנים באופן יחסי לשיעור יר
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 משיכת כספים מהפקדון לפני מועד הפרעון .4

, בהודעה שתינתן בלבדקודם למועד הפרעון, המפקיד רשאי למשוך כספים שהצטברו לזכותו בפקדון בתחנות היציאה הרשומות לעיל 

 לבנק לפחות יום עסקים אחד מראש. 

 ולא תותר משיכה חלקית.פים שהצטברו בפקדון, הכס מלואמשיכה מהפקדון בתחנת יציאה כאמור תהא רק של  .4.1

סכומי ההפקדות שיימשכו בתחנת יציאה כאמור, ישולמו למפקיד בצירוף מלוא הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו עליהם עד למועד  .4.1

 המשיכה בהתאם לתנאי הפקדון.

 פרשנות .5

 חרת.למונחים בהוראה זו תהא המשמעות הנודעת להם בתנאים הכלליים, אלא אם נאמר א

 עמלות .6

בגין רישום כל חיוב בחשבון המחויב במסגרת הוראת הקבע, ובגין פרעון הפקדון, תיגבה עמלת רישום פעולה בחשבון  - לעסק גדול

כשיעורה במועד ביצוע הפעולה, כפוף להסדר אחר, אם קיים )נכון להיום העמלה התעריפית הינה ________ ש"ח לפעולה(. העמלה 

 שלאחר ביצוע הפעולה.תיגבה בתחילת החודש 

 

 פרטי החשבון המחויב במסגרת הוראת הקבע

 סניף סוג חשבון מס' חשבון שם

    

 

_________________________     ___________________________________ 

 מפקיד()כאשר הוראת הקבע ניתנת ע"י מי שאינו החתימת המשלם            חתימת המפקיד )בעל חשבון הפיקדון(    

    

                                                                                                     

 שם מוסר ההוראה _________________

   הוראה טלפונית
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