פרק ב' | פיקדונות
בחרו בעלי החשבון לפעול בפיקדונות ,בין במט"י ובין במט"ח ,יחול האמור בפרק זה להלן.

.7

כללי
על כל פיקדון שביקשו ו/או יבקשו בעלי החשבון להפקיד בבנק ,מפעם לפעם ,יחולו התנאים הבאים ,בהתאם
לסוג הפיקדון המבוקש ובכפוף לתנאיו הספציפיים של כל פיקדון כאמור כפי שיהיו נהוגים בבנק בעת הפקדת
הפיקדון ,או בעת חידושו ,או תנאים אחרים כפי שיסוכמו בין הבנק לבין בעלי החשבון.
תנאיו הספציפיים של כל פיקדון יפורטו במסמך משלים.

.8

הגדרות

בפרק זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלהלן )לפי סדר אלפביתי(:
"טבלת הריביות"  -טבלה הכוללת את שיעורי הריבית הנקבעים ומשתנים על ידי הבנק מעת לעת ,לפי שיקול
דעתו ,לפקדונות במט"י או במט"ח ,לפי הענין .הטבלה מפורסמת על ידי הבנק בסניפיו ו/או בכל דרך אחרת
שימצא לנכון.
"יום ההפקדה"  -תאריך בקשת בעלי החשבון להפקיד בבנק פיקדון כלשהו ,או תאריך ביצוע ההפקדה בפועל,
לפי המאוחר שבין שני המועדים.
"מועד/י הפירעון"  -בפיקדון לא מתחדש  -מועד/י הפירעון המצוין/ים במסמך המשלים ,ובפיקדון מתחדש  -יום
הפירעון שבתום כל תקופת פיקדון כאמור בפרק זה להלן.
"ממוצע הריביות הבסיסיות"  -השיעור המתקבל מחישוב ממוצע משוקלל יומי של הריביות הבסיסיות בתקופת
חישוב ריבית מסוימת.
"סכום ההפקדה"  -סכום קרן ההפקדה המצוין במסמך המשלים.
"פח"ק"  -פיקדון חוזר קרדיטורי במט"י.
"פיקדון"  -פיקדון מט"י או פיקדון מט"ח.
"פיקדון מט"ח"  -פיקדון במט"ח.
"פיקדון מט"י"  -פיקדון במט"י ,לרבות פיקדון צמוד מט"ח או צמוד מדד.
"תאריך הפקדה תקופתית"  -לעניין פיקדון להפקדות תקופתיות  -היום בחודש ,שמספרו כיום ההפקדה .לא
כלל חודש כלשהו יום שמספרו כיום ההפקדה ,יהיה תאריך ההפקדה התקופתית יום העסקים האחרון של אותו
חודש.

.9

הפקדת הפיקדון
בעלי החשבון מורים בזאת לבנק ,באופן בלתי חוזר ,לחייב ביום ההפקדה ו/או מדי תאריך הפקדה תקופתית,
את חשבון העו"ש בסכום ההפקדה הרלבנטי ,ובתמורה להפקיד לזכותם פיקדון לתקופה ובתנאים המפורטים
בבקשה ובפרק זה להלן.
על אף האמור לעיל ,הבנק יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לאפשר לבעלי החשבון להפקיד הפקדות בפיקדון
שלא בדרך של חיוב חשבון העו"ש.

 .10מסלולי הפקדה
בעלי החשבון רשאים לבחור בין מסלול של הפקדה חד-פעמית למסלול של הפקדות תקופתיות ,בכפוף
להפעלתם על ידי הבנק:
 .10.1הפקדה חד פעמית
בעלי החשבון יפקידו את הפיקדון בהפקדה חד פעמית בסכום הנקוב בבקשה.
 .10.2הפקדות תקופתיות
א.

30

בעלי החשבון יפקידו את הפיקדון בהפקדות תקופתיות ,בתאריך ההפקדה התקופתית ,בתדירות
שתיקבע על ידי הבנק ביחס לפיקדון מסוים.

תנאים כלליים לניהול חשבון |

4.21

בהעדר יתרת זכות ו/או יתרה בלתי מנוצלת של מסגרת משיכת יתר מאושרת בחשבון העו"ש,
בסכום הדרוש לביצוע הפקדה תקופתית כלשהי במסגרת הוראת קבע שניתנה לביצוע הפקדות
בפקדון )להלן בסעיף זה" :יתרה מספקת"( ,יהיה הבנק רשאי ,אך לא חייב ,לבדוק קיומה של
יתרה מספקת במהלך מספר ימי עסקים נוספים לאחר תאריך ההפקדה התקופתית ,כפי שיקבע
הבנק מעת לעת ,ובכל מקרה לא לאחר סוף אותו חודש )להלן בסעיף זה" :תקופת הבדיקה"( ,ואם
תימצא יתרה מספקת ביום עסקים כלשהו במהלך תקופת הבדיקה ,לבצע את הוראת הקבע
ולהפקיד את ההפקדה התקופתית.
ב.

סכום ההפקדה הראשונה יהיה כנקוב בבקשה.

ג.

הבנק יהיה רשאי לאפשר לבעלי החשבון הגדלת סכום כל הפקדה נוספת באופן קבוע ,על פי
הסדר שייבחר על ידי בעלי החשבון מראש בבקשה )הצמדה למדד או לשער החליפין כמפורט
להלן ו/או הגדלה בשיעור קבוע באחוזים ו/או כל הסדר הגדלה אחר שיצוין בבקשה( ו/או שינוי
סכום ההפקדה התקופתית מעת לעת ,הכל בהתאם לקביעת הבנק ביחס לאותו פיקדון.
לא נקבע על ידי בעלי החשבון הסדר קבוע מראש להגדלת סכום ההפקדה התקופתית ,תהיה כל
הפקדה נוספת בסכום ההפקדה הראשונה.

ד.

בעלי החשבון אינם רשאים לשנות את תאריך ההפקדה התקופתית ,במהלך תקופת הפיקדון,
למעט בפקדונות בהם הבנק התיר זאת במפורש במסגרת תנאי הפקדון.

ה.

פיגרו בעלי החשבון בהפקדות התקופתיות באופן שהוגדר על ידי הבנק כפיגור ביחס לאותו פיקדון,
לא יהיו בעלי החשבון רשאים להפקיד הפקדות נוספות בפיקדון ,ויחולו התנאים שנקבעו על ידי
הבנק בקשר לכך.

ו.

כל הפקדה בנפרד תישא ריבית מיום הפקדתה ,בהתאם לאמור להלן.
בפקדון צמוד מט"ח או צמוד מדד ,כל הפקדה בנפרד והריבית עליה ישאו הפרשי הצמדה בהתאם
לאמור להלן ,ובלבד ש"השער היסודי""/המדד היסודי" ,כהגדרתם להלן ,יתפרשו ,לענין חישוב
הפרשי ההצמדה על הפקדה תקופתית כלשהי ,כמתייחסים ליום הפקדת אותה הפקדה.

 .10.3הבנק רשאי לקבוע מפעם לפעם סכומים מירביים ומזעריים להפקדה בפיקדונות מסוגים שונים.

 .11תקופת הפיקדון
 .11.1הפיקדון יופקד החל מיום ההפקדה עד למועד הפירעון הנקוב במסמך המשלים )לא כולל יום זה( )להלן:
"תקופת הפיקדון הראשונה"(.
 .11.2בפיקדון מתחדש ,ימשיך הבנק להפקיד את קרן הפיקדון ,בצירוף הריבית שתצטבר עליה )אלא אם יצוין
אחרת במסמך המשלים( ,לתקופות פיקדון נוספות ,זהות לתקופת הפיקדון הראשונה ,החל ממועד
הפירעון שבתום תקופת הפיקדון הראשונה )כל תקופת הפקדה נוספת תקרא להלן" :תקופת פיקדון
מחודשת"( ,ובלבד שמשך כל תקופת הפיקדון לא יעלה על שנה ) 12חודשים( או כל תקופה מירבית
אחרת שתקבע על ידי הבנק.
 .11.3על אף האמור לעיל ,מובהר בזה כי אם במועד חידוש כלשהו של הפיקדון תהא נהוגה בבנק תקופת
הפקדה אחרת לפיקדונות מאותו סוג ,או תקופה מירבית לחידוש פיקדונות ,או שהבנק לא יקבל
מלקוחותיו פיקדונות מאותו סוג ,יהא הבנק רשאי שלא לחדש את הפיקדון.

 .12הריבית על הפיקדון
 .12.1חישוב הריבית
א.

הפיקדון יישא ריבית שתחושב על ידי הבנק בשיעורים ובאופן כמפורט להלן בגין תקופות פיקדון
שלמות בהן היה הפיקדון מופקד בחשבון הפיקדון.

ב.

הופקד הפיקדון לתקופה העולה על שנה ,ונקבע כי הפיקדון יישא ריבית שנתית אשר תשולם
לבעלי החשבון במועד הפירעון או מדי תום תקופה ארוכה משנה ,הריבית תחושב כריבית דריבית
שנתית ,אלא אם הוסכם אחרת בין הבנק לבעלי החשבון.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,הסכים הבנק להיענות לבקשת בעלי החשבון להפקיד פיקדון בו הריבית
נצברת מפעם לפעם ,בתדירות שתוסכם עם בעלי החשבון ,ונושאת ריבית דריבית ,יפורטו מועדי
צבירת הריבית במסמך המשלים.
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ג.

הריבית על הפיקדון תחושב לפי מספר הימים בכל תקופת חישוב ריבית ,ביחס למספר הימים
המדויק בשנה הרלבנטית )בפיקדון מט"י( או ביחס לשנה בת  365יום )בפיקדון מט"ח( או בכל אופן
אחר עליו יודיע הבנק לבעלי החשבון ובכפוף להוראות כל דין.

 .12.2ריבית משתנה
הסכים הבנק להיענות לבקשת בעלי החשבון להפקיד פיקדון לזמן קצוב בריבית משתנה ,יישא הפיקדון
ריבית שתחושב על ידי הבנק בשיעור ממוצע הריביות הבסיסיות בתקופת הפיקדון הנדונה או בשיעור
ריבית הליבור המעוגל )בחישוב לפי תקופות ריבית( או כל ריבית בסיס אחרת שתיקבע על ידי הבנק,
לפי העניין ,בתוספת שיעור ההוספה או בניכוי שיעור ההפחתה שיוסכם ביום ההפקדה ויצוין במסמך
המשלים .חודש הפקדון לתקופות הפקדה נוספות ,יישא הפקדון ,בכל תקופת פקדון מחודשת ,ריבית
בשיעור שיהיה קבוע לפיקדון מהסוג הנדון בטבלת הריביות ,כפי שתהיה במועד החידוש הרלבנטי.
 .12.3ריבית קבועה
הסכים הבנק להיענות לבקשת בעלי החשבון להפקיד פיקדון לזמן קצוב בריבית קבועה ,יישא הפיקדון
ריבית קבועה בשיעור שיוסכם ביום ההפקדה ויצוין במסמך המשלים .חודש הפיקדון לתקופות הפקדה
נוספות ,יישא הפקדון ,בכל תקופת פקדון מחודשת ,ריבית בשיעור שיהיה קבוע לפקדון מהסוג הנדון
בטבלת הריביות ,כפי שתהיה במועד החידוש הרלבנטי.
היה ובמועד חידוש כלשהו ,הבנק לא יקבל מלקוחותיו פיקדון מאותו סוג ו/או לאותה תקופה ,בריבית
קבועה ,יהיה הבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לקבוע במועד החידוש כאמור את שיעור הריבית ואופן
חישובה ,בהתחשב בשיעור הריבית ואופן חישובה באותו מועד ,בהתאם לטבלת הריביות ,לגבי
פיקדונות דומים לפיקדון הנדון ,או לחילופין  -לא לחדש את הפיקדון ,בהודעה שתינתן לבעלי החשבון.
 .12.4מועדי ואופן תשלום הריבית
ריבית על פיקדון ,בצירוף הפרשי ההצמדה עליה )בפיקדון צמוד מט"ח/מדד( ,ישולמו לבעלי החשבון
במועדי הפירעון או בתשלומים תקופתיים כמצוין במסמך המשלים ,על ידי זיכוי חשבון העו"ש או על ידי
זיכוי חשבון הפיקדון )בפיקדון המתחדש בצירוף הריבית(.

 .13פיקדון צמוד מט"ח או צמוד מדד

הסכים הבנק להיענות לבקשת בעלי החשבון להפקיד פיקדון צמוד לשער החליפין של המט"ח או פיקדון צמוד
למדד המחירים לצרכן ,יחולו לעניין ההצמדה ההוראות הבאות:
 .13.1הגדרות
"השער היסודי" -השער לפי אחת החלופות הבאות ,לפי סוג אותו פיקדון :השער היציג של המטבע
הרלבנטי ביום ההפקדה ,ובלבד שאם לא פורסם שער יציג באותו יום ,יהיה השער היסודי  -השער היציג
שפורסם לראשונה לאחר אותו יום ,או שער האמצע שיפורסם על ידי הבנק ביום ההפקדה ,או שער
מוסכם.
על אף האמור לעיל ,בפיקדון מתחדש" ,השער היסודי" בכל תקופת פיקדון מחודשת יהא "השער
החדש" של תקופת הפיקדון הקודמת לה.
"השער החדש"  -השער לפי אחת החלופות הבאות ,לפי סוג אותו פיקדון :השער היציג של המטבע
הרלבנטי במועד פירעון כלשהו ,או שער האמצע שפורסם על ידי הבנק באותו מועד ,או שער מוסכם,
ובלבד שאם לא פורסם שער יציג או שער אמצע כאמור ,יהיה השער החדש  -השער היציג או שער
האמצע )בהתאם לסוג הפיקדון( שפורסם לאחרונה לפני אותו יום.
נקבע השער היסודי או השער החדש על פי השער היציג וחדל בנק ישראל לפרסם שערים יציגים
למטבע הרלבנטי ,יהיו "השער היסודי" ו/או "השער החדש" שער האמצע במועדים הרלבנטיים ,אלא
אם נקבע שער מוסכם.
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההפקדה.
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד פירעון כלשהו .למען הסר ספק מובהר בזה ,כי
שינוי כלשהו במועד פרסום המדד ,בין קבוע ובין אקראי ,לאחר הפקדת הפיקדון ,לא ישנה את "המדד
החדש" לו היו זכאים בעלי החשבון על פי הגדרה זו ,אילו פורסם המדד במועד הפרסום הנהוג בעת
הפקדת הפיקדון.
 .13.2תנאי ההצמדה
א.
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קרן הפיקדון והריבית עליה יהיו צמודים לשער החליפין של המטבע הרלבנטי או למדד המחירים
לצרכן )לפי סוג הפיקדון( ,בהתאם למפורט להלן:
אם יתברר במועד הפירעון כי השער/המדד החדש ,גבוה מהשער/המדד היסודי ,ישולמו סכום קרן
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הפיקדון והריבית עליו כשהם מוגדלים באופן יחסי לשיעור העלייה של השער/המדד החדש לעומת
השער/המדד היסודי ,בהתאמה .אם יתברר במועד הפירעון כי השער/המדד החדש ירד לעומת
השער/המדד היסודי ,ישולמו סכום קרן הפיקדון והריבית עליו כשהם מוקטנים באופן יחסי לשיעור
הירידה של השער/המדד החדש לעומת השער/המדד היסודי ,בהתאמה.
היה השער/המדד החדש זהה לשער/למדד היסודי ,ישולמו הסכומים הנ"ל ללא הפרשי הצמדה.
ב.

תשלומי הריבית או הקרן והריבית של פיקדון להכנסה שוטפת ,המשתלמים לבעלי החשבון באופן
תקופתי ,יהיו צמודים למדד או לשער החליפין של המט"ח בהתאם לאמור בס"ק א' לעיל ,לפי סוג
הפיקדון ,אולם "המדד החדש""/השער החדש" ,כהגדרתם לעיל ,יתפרשו ,לעניין חישוב הפרשי
ההצמדה על התשלומים הנ"ל ,כמתייחסים למועד תשלום ריבית או קרן וריבית כלשהו.

 .14פיקדונות אחרים

הבנק רשאי לקבוע כי פיקדון מסוים לא יישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלל ,או כי יישא לסירוגין ריבית קבועה
וריבית משתנה במהלך תקופת הפיקדון ,או כי קרן הפיקדון ו/או הריבית עליה יהיו צמודים לבסיסי הצמדה
שונים במהלך תקופת הפיקדון ,או כי התשואה על הפיקדון ,תחושב בתום תקופת הפיקדון ו/או במועדים
אחרים שייקבעו על ידי הבנק ,לפי הגבוהה מבין מספר חלופות ,שתוצגנה מראש על ידי הבנק במסמך
המשלים )פיקדון ברירה( ,או כל שילוב של הנ"ל ,הכל לפי שיקול דעתו של הבנק .היה ויחליט הבנק להפעיל
תכנית פיקדון שלא בתנאים הקבועים בפרק זה ,או חלק מהם ,יחולו על הפיקדון הנ"ל ,התנאים שייקבעו על ידי
הבנק לאותו פיקדון.

 .15פיקדונות להכנסה שוטפת
 .15.1ריבית כהכנסה שוטפת
הבנק יהיה רשאי לקבוע כי פיקדון מסוים הינו פיקדון לקבלת ריבית כהכנסה שוטפת ,בו תשולם לבעלי
החשבון ,מדי תקופה ,ריבית בשיעור תקופתי קבוע שייקבע על ידי הבנק .תדירות התשלומים ומועדיהם
יהיו כמפורט במסמך המשלים.
 .15.2קרן וריבית כהכנסה שוטפת
הבנק רשאי לקבוע כי פיקדון מסוים הינו פיקדון לקבלת קרן וריבית כהכנסה שוטפת ,במסגרתו ישולמו
לבעלי החשבון תשלומים שווים ורצופים של קרן וריבית ,בשיעור כולל באחוזים מסכום ההפקדה
והריבית עליו כפי שיקבע הבנק )ואם תוצענה לבעלי החשבון מספר אפשרויות לעניין זה – לפי בחירת
בעלי החשבון בבקשה( ,בחישוב לפי "שיטת שפיצר" )ריבית על בסיס חישוב של  30יום בחודש ו360 -
יום בשנה( .תדירות התשלומים ומועדיהם יהיו כמפורט במסמך המשלים.

 .16מועדי ואופן תשלום קרן הפיקדון
קרן הפיקדון ,בצירוף הפרשי ההצמדה עליה בפיקדון צמוד מט"ח/מדד ,ישולמו לבעלי החשבון במועדי הפירעון
או בתשלומים תקופתיים כמצוין במסמך המשלים ,על ידי זיכוי חשבון העו"ש או על ידי זיכוי חשבון הפיקדון
)בפיקדון מתחדש(.

 .17איסור משיכה לפני מועד הפירעון
 .17.1בעלי החשבון לא יהיו רשאים למשוך פיקדון או חלק ממנו ,שלא במועד הפירעון ,אלא בהסכמת הבנק
מראש ובכתב .הבנק יהיה רשאי להתנות הסכמתו בתנאים שייקבעו על ידו ,לרבות תשלום העלות
העודפת לבנק ,אם תהא ,כתוצאה ממשיכת הפיקדון שלא במועד פירעונו ,הכל בהתחשב בנזק העלול
להיגרם לבנק כתוצאה ממשיכה כאמור ולפיכך ייתכן שהסכום בו יזוכו בעלי החשבון בגין הפיקדון יהיה
אף נמוך מסכום ההפקדה המקורי אותו הפקידו בפיקדון.
 .17.2בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הסכים הבנק למשיכת פיקדון או חלק ממנו לפני מועד הפירעון ,אזי על
אף האמור בכתב זה לעיל ,לא יהיו בעלי החשבון זכאים ,בין היתר -
א.

לריבית על הסכום הנמשך ,בגין התקופה שחלפה מיום ההפקדה או מיום תחילת תקופת הפיקדון
הרלבנטית ,לפי העניין ,ועד ליום משיכת הפיקדון.

ב.

להפרשי הצמדה על סכום קרן הפיקדון הנמשך ו/או הריבית עליו ,בגין עליית השער/המדד החדש
לעומת השער/המדד היסודי ,אולם במקרה של ירידת השער/המדד החדש לעומת השער/המדד
היסודי ,ישולמו סכומי הקרן והריבית הנ"ל כשהם מוקטנים באופן יחסי לשיעור הירידה של השער/
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המדד החדש לעומת השער/המדד היסודי.
למען הסר ספק מובהר בזה כי השער/המדד החדש ,כהגדרתם לעיל ,יתפרשו ,לעניין חישוב שיעור
הירידה כאמור ,כמתייחסים למועד משיכת הכספים.
ג.

שולמו לבעלי החשבון ,לפני מועד הפירעון ,ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או הטבות כלשהם בגין
הסכום הנמשך ,בעלי החשבון מייפים בזה כוחו של הבנק ,באופן בלתי חוזר ,לקזז סכומי הריבית
ו/או הפרשי ההצמדה ו/או ההטבות ששולמו להם כאמור ,מסכום קרן הפיקדון הנמשך ו/או לחייב
את החשבון ,במועד משיכת הכספים ,בסכומי ההחזר כאמור.

 .17.3בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזה כי בפיקדון מתחדש רשאים בעלי החשבון לבטל חידוש הפיקדון
ולמשוך הפיקדון או חלקו בכל אחד ממועדי הפירעון ,ובלבד שייתנו לבנק הודעה על כך לפחות שני ימי
עסקים לפני מועד הפירעון המבוקש

 .18תנאי ניהול פח"ק

בכל מקרה שבעלי החשבון יבקשו מהבנק להפקיד פח"ק ,יחולו ההוראות הבאות.
 .18.1פח"ק צבירה
א.

פח"ק צבירה הינו פיקדון לתקופה שאינה קצובה מראש ,בר פרעון מדי יום.

ב.

סכומים שיופקדו מפעם לפעם לפח"ק מסוג פח"ק צבירה בחשבון ינוהלו כיתרה אחת )להלן" :יתרת
פח"ק צבירה"(.

ג.

יתרת פח"ק צבירה לא תפחת בכל עת מהסכום המינימלי שייקבע על ידי הבנק מפעם לפעם
ליתרות פח"ק )להלן" :הסכום המינימלי"(.

ד.

פחתה במועד כלשהו יתרת פח"ק צבירה מהסכום המינימלי ,רשאי הבנק להעביר היתרה כאמור
באותו מועד למסגרת חשבון העו"ש.

ה.

יתרת פח"ק צבירה תישא ריבית בשיעורים שיהיו קבועים מעת לעת בטבלת הריביות ,לגבי יתרות
פח"ק צבירה בסכומים דומים )להלן" :ריבית הטבלה"( .הריבית תחושב על בסיס ריבית דריבית
יומית.

 .18.2פח"ק עסקה
א.

פח"ק עסקה הינו פקדון לתקופה שאינה קצובה מראש ,בר פרעון מדי יום.

ב.

פח"ק עסקה מתנהל בנפרד מיתרות פח"ק עסקה אחר ו/או פח"ק צבירה המופקדים בחשבון.

ג.

פח"ק עסקה יישא ,בגין יום ההפקדה ,ריבית בשיעור שסוכם עם בעלי החשבון .החל מיום העסקים
הראשון לאחר יום הפקדת פח"ק עסקה ,הבנק רשאי ,בכל עת וללא הודעה מראש ,לשנות את
שיעור הריבית כאמור ,ובלבד ששיעור הריבית בכל עת לא יפחת משיעור ריבית הטבלה ,כפי שיהא
באותו מועד.
הריבית תחושב על בסיס ריבית דריבית יומית.

ד.

מובהר כי במקרה של שינוי הריבית כאמור לעיל לריבית הטבלה ,פח"ק עסקה יישא ריבית בשיעור
ריבית הטבלה בהתאם לסכום המופקד באותו פח"ק עסקה בלבד )סכום יתרת פח"ק צבירה לא
תילקח בחשבון לצורך קביעת שיעור ריבית הטבלה הרלבנטי(.

 .18.3זיכוי ריבית על פח"ק
הריבית תשולם על ידי זיכוי חשבון העו"ש או חשבון הפח"ק )צבירה לקרן הפח"ק( ,לפי בחירת בעלי
החשבון ,ביום העסקים הראשון שלאחר תום כל חודש ,או לגבי פח"ק צבירה -ביום בו פחתה ,מסיבה
כלשהי ,יתרת פח"ק צבירה מהסכום המינימלי ,לפי המוקדם שבין שני המועדים.
ואולם ,אם שונה שיעור הריבית במהלך החודש ,תשולם במועד השינוי ,באופן האמור לעיל ,הריבית
שנצטברה עד אותו מועד.
בהעדר הוראה אחרת מבעלי החשבון ,הריבית תזוכה על ידי הבנק לחשבון הפח"ק.
הבנק יהיה רשאי ,בכל עת ,בהודעה לבעלי החשבון ,לשנות מועדי הזיכוי בריבית.
 .18.4העדר הצמדה
הפח"ק אינו צמוד.

34
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 .19שינוי מועדי פירעון

בסעיף זה "מועד הפירעון"  -לרבות מועד צבירת ריבית.
 .19.1חל מועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון קרן פיקדון ו/או הריבית ו/או הפרשי ההצמדה ,ביום
שאינו יום עסקים או יום עסקים במט"ח ,לפי העניין ,יידחה מועד הפירעון של אותו תשלום ליום העסקים
או ליום העסקים במט"ח ,בהתאמה ,הראשון שלאחריו.
 .19.2על אף האמור לעיל ,חל מועד הפירעון של תשלום כלשהו כאמור ,של פיקדון צמוד מדד ,ביום האחרון
של חודש כלשהו ,ויום זה אינו יום עסקים ,יוקדם מועד הפירעון של אותו תשלום ליום העסקים הקודם
לאותו יום.
 .19.3השתנה מועד הפירעון עקב האמור לעיל ,יהיו חישובי הריבית בפיקדון ,בהתאם למועד הפירעון בפועל,
ואולם שינוי מועד הפירעון לא יגרום לשינוי בחישוב הפרשי ההצמדה למדד המחירים לצרכן בפיקדון
צמוד מדד.
על אף האמור לעיל ,בפיקדון להכנסה שוטפת מקרן וריבית ,המחושב להחזר בתשלומים שווים של קרן
וריבית )לפי שיטת "שפיצר"( ,לא יחול שינוי בסכומי התשלומים עקב שינוי מועד הפירעון כאמור.
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