תנאי ניהול חיסכון DIY
אני הלקוח מבקש לפתוח חסכון מסוג חסכון  DIYולהפקיד בו את סכום ההפקדה ,הכל כמפורט בבקשת
הפקדה זו .על החיסכון יחולו התנאים הכללים לפתיחה וניהול של 'חיסכון' או לפי המקרה ,התנאים הכללים
לניהול חשבון (להלן'-תנאי הניהול') וכן התנאים המפורטים בבקשת הפקדה זו ,וחתימתי להלן מהווה אישור
להסכמתי לכל תנאי החיסכון .למען הסר ספק מובהר ,כי התנאים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי
הניהול.
תקופת החיסכון הינה לכל המאוחר עד  60חודשים ( 5שנים)
הננו מפנים את תשומת ליבך לפערי הריבית שקיימים בין הריבית שמשולמת בגין החיסכון לבין הריבית
שנגבית בגין יתרת החובה .לידיעתך ,מידע אודות מסגרת האשראי וריביות החובה בגינן ניתן לקבל
באפליקציית .pepper
הגדרות
קרן ההפקדה – סכום כל ההפקדות
חודש – חודש לועזי
הודעת המשיכה – הודעה של הלקוח לבנק על משיכת החיסכון בנקודת יציאה
חשבון העו"ש  -חשבון העו"ש של הלקוח
פריים – שיעור הריבית שיהיה נהוג מפעם לפעם בבנק כריבית הבסיסית לגבי יתרות חובה בחשבונות עו"ש
המתנהלים ב.pepper-
1.1תקופת החיסכון
1.1.1תקופת החיסכון הינה לכל המאוחר עד  60חודשים ( 5שנים) שתחילתה במועד תחילת החיסכון
וסיומה כעבור  60חודשים או במשיכה מלאה של הכספים בפיקדון ,לפי המוקדם.
1.1.2בתום תקופת החיסכון יועברו כל הכספים המגיעים ללקוח לזכות חשבון העו"ש ,בכפוף להוראת
הדין .חל תום תקופת החיסכון ביום שאינו יום עסקים בנקאי ,הוא יידחה ליום העסקים הבנקאי
הראשון שאחריו.
2.2הריבית על החיסכון
2.2.1הריבית תשולם ללקוח בתום תקופת החיסכון ,במועד בו בוצעה משיכה מלאה של יתרת החיסכון
2.2.2קרן החיסכון שתופקד במשך כל תקופת החיסכון ,תישא ריבית שנתית כפי שמצוין בנתוני הריבית
מעלה.
2.2.3הריבית תחושב לפי ריבית דריבית שנתית.
2.2.4הריבית תחושב בגין התקופה שממועד תחילת החיסכון עד ליום לפני תום תקופת החיסכון
2.2.5בחיסכון לא ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם.
2.2.6הריבית הינה ריבית משתנה מבוססת על ריבית הפריים .בכל שינוי בריבית הפריים תשתנה גם
הריבית בחיסכון.
2.2.7אם בפרק זמן כלשהו בתקופת הפיקדון שיעור הפריים יהיה שווה לשיעור המרווח או נמוך ממנו,
לא תשלום ריבית עבור אותו פרק זמן.
2.2.8במקרה שההוראה תגרום ליתרת חשבון העו"ש להפוך ליתרה חובה ו/או תגרום להגדלת יתרת
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החובה בחשבון ,אז יתכן ששיעורי הריבית לחיוב בגין יתרת החובה הנ"ל יהיו גבוהים משיעורי
הריבית שיקבלו בפיקדון.
3.3נקודות יציאה
3.3.1בחיסכון זה קיימות נקודות יציאה יומיות.
3.3.2על הוראת המשיכה להתקבל באמצעות האפליקציה עד סיום יום העסקים הבנקאי של יום נקודת
היציאה.
3.3.3בעת משיכה חלקית מהחיסכון באחד ממועדי נקודות היציאה ,יועבר לזכות חשבון העו"ש ,סכום
קרן החיסכון בלבד ,ללא הריבית שתישאר בחיסכון.
3.3.4משיכה מלאה של יתרת החיסכון באחת מנקודות היציאה ,תביא לסגירת החיסכון ולא תאפשר
המשך הפקדות לחיסכון.
3.3.5חשבון העו"ש יזוכה בהתאם להוראת משיכה חלקית של כספי הפיקדון באחת מנקודות היציאה
היומיות ,רק למחרת היום בו התקבלה הודעת משיכה.
3.3.6סכום משיכה מינימלי עומד על  1ש"ח.
4.4מועדי הפקדה לחיסכון
4.4.1ניתן להפקיד לחיסכון בכל עת ובכל סכום שלא יגרום ללקוח לחרוג ממסגרת העו"ש.
4.4.2סכום הפקדה מינימלי עומד על  1ש"ח.
5.5משיכת כספים מהחיסכון
למעט משיכה בנקודות היציאה היומיות ,הלקוח אינו זכאי למשוך לפני תום תקופת החיסכון את כספי
החיסכון והריבית בגינם ,באופן חלקי או מלא.
6.6עסקים
במקרה שנקודת יציאה כלשהי של החיסכון תחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד נקודת היציאה
ליום העסקים שאחריו.
7.7מיסים
מהסכום המגיעים ללקוח בגין החיסכון ינכה  pepperמס במקור כנדרש על פי הוראות הדין.
8.8כללי
הבנק יהיה רשאי לא לבצע או לבטל את ההפקדה עקב כל מניעה חוקית או אחרת ,אם במועד מסוים
הבנק לא יסכים ליצירתה או להגדלתה של יתרת החובה בחשבון העו"ש.
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