
01/02/2017- בתוקף מ31/01/2017: תאריך הוצאה

שם הפקדון ותקופהקוד

פקדון עם טווח תקופה המוגדרמוצר

בחודשים אינו כולל את היום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתהאחרון של חודש הסיום

שנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתית

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.02%0.02% חודשים2 -1מ דולר "פצ730

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חודשים2 -1ט "מ ליש"פצ760

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%0.05%0.05% חודשים6 -2מ דולר "פצ730

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חודשים6 -2ט "מ ליש"פצ760

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.15%0.15%0.15% יום359 חודשים עד 6-מ דולר "פצ730

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%0.05%0.05% יום359 חודשים עד 6-ט "מ ליש"פצ760

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.20%0.25%0.25% חודשים12מ דולר "פצ735

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.15%0.15%0.15% חודשים12ט "מ ליש"פצ765

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חודשים12מ אירו "פצ745

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.25%0.30%0.30% חודשים24מ דולר "פצ735

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.20%0.20%0.20% חודשים24ט "מ ליש"פצ765

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חודשים24מ אירו "פצ745

.פקדונות צמודים לשער העברות והמחאות- מ נזיל "פצ

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%ב ללא הגבלה "מ יומי דולר ארה"פצ710

בזמן

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%ב ללא הגבלה "מ קצר מועד דולר ארה"פצ715

בזמן

שאר המוצרים אינם ניתנים לחידוש ,  ניתן לחידוש אחד בלבד0730מוצר : שימו לב

 חודשים24מ  "פצ

0.3%השער הבסיסי יהיה שער המכירה בניכוי - בקצר מועד בעת ההפקדה 

0.3%השער הקובע יהיה שער הקנייה בתוספת - בקצר מועד בעת הפרעון 

 לשער היציג0.2%השער הבסיסי כולל תוספת בשיעור של , מ רגיל"בעת הפקדה לפצ

500,000- מ 

ומעלה

.בריבית קבועה- פקדונות צמודים לשער היציג של המטבע -  מ"פצ

 חודשים12מ  "פצ

50,000- מ 

99,999עד 

100,000- מ 

 חודשים2 - 1- מ "פצ

1/2017' טבלה מס

 חודשים6 - 2- מ "פצ

 יום359  עד 6- מ "פצ

ח"טבלת ריבית תעריפית בפקדונות שקליים צמודים למט

ח"בהתאם לסכום הפיקדון בש- % שיעורי הריבית ב 

499,999עד 

1,000- מ 

9,999עד 

10,000- מ 

49,999עד 

טבלת ריביות תעריפיות



01/02/2017- בתוקף מיום ראשון ה1/2017:  מספר31/01/2017: תאריך הוצאה

" חודשים6-מ נזיל ל"פצ"

חידושים תחנות תקופה ריבית שקל צמוד למטבע קוד מוצר 

ללא חידוש כל חודש שישה חודשים 0.00%ב "דולר ארה724

מ נותן מענה בסוגיות החידושים ותוספת העלות "הפצ

 לשער היציג 0.2%השער הבסיסי כולל תוספת בשיעור של 

פקדון צמוד למדד– מ "פקצ

9,999- עד מספר מוצר

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית
שנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתיתשנתית

 חודשים 12
0811מוצר ' מס

 חודשים 24

0811מוצר ' מס

 חודשים36

0811מוצר ' מס
0.30% 0.00%0.00%0.30%0.30%

500,000- מ 

0.00%0.05%

0.15%

0.05%

499,999- עד 99,999- עד 49,999- עד 

0.15%

0.00%0.00%0.00%0.05%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%

0.00% 0.00%0.00%0.00%0.15%

0.05%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%0.15%

בהתאם לתקופת הפיקדון בחודשים קלנדרים שלמים- % שיעור הריבית ב 

טבלת ריביות תעריפיות


