תנאי ניהול חיסכון בתשלומים
אני הלקוח מבקש לפתוח חסכון מסוג חיסכון בהוראת קבע לשנה בריבית משתנה ולהפקיד בו את סכום
ההפקדה ,הכל כפי המפורט בהפקדה 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 לשנה.
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 ההפקדות
חודש – חודש לועזי
הודעת המשיכה – הודעה של הלקוח לבנק על משיכת החיסכון בנקודת יציאה
חשבון העו"ש  -חשבון העו"ש של הלקוח
יום חופף – יום שמספרו בחודש כמספר היום בחודש בו חל מועד תחילת החסכון .במידה והיום החופף חל
בסוף החודש ,המועד יוקדם ליום האחרון בחודש קלנדרי קצר.
פריים – שיעור הריבית שיהיה נהוג מפעם לפעם בבנק כריבית הבסיסית לגבי יתרות חובה בחשבונות עו"ש
המתנהלים ב.pepper-
1.1תקופת החיסכון
החסכון הינו לתקופה שתחילתה במועד תחילת החסכון וסיומה בתום תקופת החסכון .בתום תקופת
החסכון יועברו כל הכספים המגיעים ללקוח לזכות חשבון העו"ש ,בכפוף להוראת הדין.
1.1.1חל תום תקופת החסכון ביום שאינו יום עסקים בנקאי ,הוא יידחה ליום העסקים הבנקאי הראשון
שאחריו.
2.2הריבית על החיסכון
2.2.1הריבית תשולם ללקוח בתום תקופת החיסכון ,או במועד בו בוצעה משיכה מלאה של יתרת
החיסכון.
2.2.2הריבית תחושב לפי ריבית דריבית שנתית.
2.2.3קרן החסכון שתהיה מופקדת המשך כל תקופת החסכון ,תישא ריבית שנתית כפי שמצוין בנתוני
הריבית מעלה.
2.2.4הריבית הינה ריבית משתנה מבוססת על ריבית הפריים .בכל שינוי בריבית הפריים תשתנה גם
הריבית בחיסכון.
2.2.5בחיסכון לא ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם.
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3.3נקודות יציאה
בחסכון יש  11נקודות יציאה לפי הטבלה הבאה:
מספר נקודות יציאה

לאחר חודשים

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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7

8

8

9

9
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11

3.3.1נקודות היציאה יהיו ביום חופף שמתרחש בתום החודש שציינו לעיל.
3.3.2המפקיד רשאי למשוף את הכספים המופקדים לפני תום החסכון במועד נקודות היציאה בלבד,
בהתאם לתנאים הבאים:
3.3.2.1הוראת משיכה צריכה להתקבל באפליקציה עד סיום יום העסקים הבנקאי של יום נקודת
היציאה.
3.3.2.2בעת משיכה חלקית במועד נקודת היציאה יועבר לזכות חשבון העו"ש סכום קרן החסכון
בלבד ,ללא הריבית שתישאר בחסכון .הריבית תחושב לפי ריבית דריבית שנתית בגין
התקופה שממועד תחילת החסכון ועד יום אחד לפני מועד נקודת היציאה הרלוונטית.
3.3.2.3משיכה מלאה של יתרת החסכון בנקודת יציאה סוגרת את החסכון ולא מאפשרת המשך
הפקדות חודשית.
3.3.2.4בעת משיכה מלאה במועד נקודת היציאה ,סכום הקרן יועבר לזכות חשבון העו"ש בצירוף
ריבית שנתית בשיעור המצוין בנתוני הריבית מעלה לצד נקודת היציאה הרלוונטית.
הריבית תחושב לפי ריבית שנתית ,בגין התקופה שממועד תחילת החסכון ועד ליום אחד
לפני מועד נקודת היציאה הרלוונטית.
4.4מועד הפקדה לחסכון
4.4.1החסכון זה יש  12נקודות הפקדה ,הראשונה תתבצע ביום הנבחר והשאר ביום חופף.
4.4.2מועד ההפקדה החודשי הנו מועד נקודת היציאה
4.4.3מועד נקודת היציאה /הפקדה ניתן לשינוי לפי המועדים המוצעים באפליקציה.
4.4.4מועד מתן הוראה לשינוי סכום ההפקדה או יום ההפקדה הוא עד סיום יום העסקים הבנקאי של יום
לפני נקודת היציאה /הפקדה.
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5.5הוצאת כספים מחסכון
הלקוח אינו זכאי למשוף את כספי החסכון באופן חלקי או מלא וגם לא את הריבית בגינם לפני תום
תקופת החסכון .זאת ,למעט משיכה בנקודות יציאה.
6.6הפסקת הפקדות לחסכון
ניתן להפסיק הפקדה לחסכון דרך האפליקציה עד סיום יום העסקים לפני נקודת ההפקדה .וזאת,
לחודש העוקב ,לאחר מכן ההפקדות לתוכנית החסכון יתחדשו באופן אוטומטי .הכספים שנצברו
בתוכנית החסכון ימשיכו כפי תנאי החסכון.
7.7יום עסקים
7.7.1במקדה שנקודת יציאה /הפקדה יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום העסקים
שאחריו.
7.7.2במקשה שתום תקופת החסכון יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום העסקים
הבנקאי הראשון שאחריו.
8.8מיסים
מהסכום המגיע ללקוח בגין החסכון ינכה הבנק מס במקור כנדרש על פי הוראות הדין.
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