
 שם המוצר תקופה קבוצה

 
 
 
 
 
 

 תושב ישראל

 
 ימים 7-92

 ימים לפי ריבית טבלה 7-92פיקדון לתושב ישראל 

 BID-ימים לפי מרווח מ 7-92פיקדון לתושב ישראל 

 LIBOR-מרווח מלפי  7-92פיקדון לתושב ישראל 

 חודשים 1-19
 952מקסימום )

 (יום

 לפי ריבית טבלה( ימים 952)חודש  1-12 פיקדון לתושב ישראל

 BID-לפי מרווח מ( ימים 952)חודש  1-12 פיקדון לתושב ישראל

 LIBOR-לפי מרווח מ( ימים 952)חודש  1-12 פיקדון לתושב ישראל

 
 שנה

 לשנה לפי ריבית טבלה לא מחזורי פיקדון לתושב ישראל

 לא מחזורי  BID-מ לפי מרווח לשנה פיקדון לתושב ישראל

 לא מחזורי LIBOR-לשנה לפי מרווח מ פיקדון לתושב ישראל

 
 

 שנים 1-5

 שנים בריבית קבועה מחזורי 1-5 פיקדון לתושב ישראל

 שנים לפי ריבית טבלה מחזורי 1-5 פיקדון לתושב ישראל

 מחזורי  BID-שנים לפי מרווח מ 1-5 פיקדון לתושב ישראל

 מחזורי  LIBOR-לפי מרווח מ שנים 1-5 פיקדון לתושב ישראל

 
 
 
 
 
 

 תושב חוץ

 
 ימים 7-92

 ימים לפי ריבית טבלה 7-92פיקדון לתושב ישראל 

 BID-ימים לפי מרווח מ 7-92פיקדון לתושב ישראל 

 LIBOR-לפי מרווח מ 7-92פיקדון לתושב ישראל 

 חודשים 1-19
 952מקסימום )

 (יום

 לפי ריבית טבלה( ימים 952)חודש  1-12 פיקדון לתושב ישראל

 BID-לפי מרווח מ( ימים 952)חודש  1-12 פיקדון לתושב ישראל

 LIBOR-לפי מרווח מ( ימים 952)חודש  1-12 פיקדון לתושב ישראל

 
 שנה

 לפי ריבית טבלה לא מחזוריפיקדון לתושב ישראל לשנה 

 לא מחזורי  BID-פיקדון לתושב ישראל לשנה לפי מרווח מ

 לא מחזורי LIBOR-פיקדון לתושב ישראל לשנה לפי מרווח מ

 
 

 שנים 1-5

 שנים בריבית קבועה מחזורי 1-5פיקדון לתושב ישראל 

 שנים לפי ריבית טבלה מחזורי 1-5פיקדון לתושב ישראל 

 מחזורי  BID-שנים לפי מרווח מ 1-5פיקדון לתושב ישראל 

 מחזורי  LIBOR-לפי מרווח מ שנים 1-5פיקדון לתושב ישראל 

 
 
 
 
 
 

 עולה חדש

 
 ימים 7-92

 ימים לפי ריבית טבלה 7-92 לבעלי פטורפיקדון 

 BID-ימים לפי מרווח מ 7-92לבעלי פטור פיקדון 

 LIBOR-מרווח מלפי  7-92לבעלי פטור פיקדון 

 חודשים 1-19
 952מקסימום )

 (יום

 לפי ריבית טבלה( ימים 952)חודש  1-12 לבעלי פטור פיקדון 

 BID-לפי מרווח מ( ימים 952)חודש   1-12לבעלי פטור פיקדון 

 LIBOR-לפי מרווח מ( ימים 952)חודש   1-12לבעלי פטור פיקדון 

 
 שנה

 ריבית טבלה לא מחזורילשנה לפי לבעלי פטור פיקדון 

 לא מחזורי  BID-לשנה לפי מרווח מלבעלי פטור פיקדון 

 לא מחזורי LIBOR-לשנה לפי מרווח מלבעלי פטור פיקדון 

 
 

 שנים 1-5

 שנים בריבית קבועה מחזורי 1-5לבעלי פטור פיקדון 

 שנים לפי ריבית טבלה מחזורי 1-5לבעלי פטור פיקדון 

 מחזורי  BID-שנים לפי מרווח מ 1-5לבעלי פטור פיקדון 

 מחזורי  LIBOR-לפי מרווח מ שנים 1-5לבעלי פטור פיקדון 

 
 

 
 
 
 
 

 פיצויים

 
 ימים 7-92

 ימים לפי ריבית טבלה 7-92 לפיצוייםפיקדון 

 BID-ימים לפי מרווח מ 7-92לפיצויים פיקדון 

 LIBOR-לפי מרווח מ 7-92לפיצויים פיקדון 

 חודשים 1-19
 952מקסימום )

 (יום

 לפי ריבית טבלה( ימים 952)חודש  1-12 לפיצוייםפיקדון 

 BID-לפי מרווח מ( ימים 952)חודש  1-12 לפיצוייםפיקדון 

 LIBOR-לפי מרווח מ( ימים 952)חודש  1-12 לפיצוייםפיקדון 

 
 שנה

 לשנה לפי ריבית טבלה לא מחזורילפיצויים פיקדון 

 לא מחזורי  BID-לשנה לפי מרווח מלפיצויים פיקדון 

 לא מחזורי LIBOR-לשנה לפי מרווח מלפיצויים פיקדון 

 שנים בריבית קבועה מחזורי 1-5לפיצויים פיקדון  



 
 שנים 1-5

 שנים לפי ריבית טבלה מחזורי 1-5לפיצויים פיקדון 

 מחזורי  BID-שנים לפי מרווח מ 1-5לפיצויים פיקדון 

 מחזורי  LIBOR-לפי מרווח מ שנים 1-5לפיצויים פיקדון 

 


