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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום13:

שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -יומי ובריבית קבועה לתאריך24/01/2019:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.
למפקידים בערוצי לאומי דיגיטל לתקופה של  7-364יום תינתן הטבה של  0.01%ולתקופה של  365יום עד  5שנים תינתן הטבה של
 0.05%ההטבות הן מעל המדרג הרלונטי ועד תום תקופת הפקדון.

פריים =  P = 1.75%לשנה  -החל מ -

30/11/2018

פיקדון "פידיום" צובר ריבית
תקופת הפיקדון

פדיום קבוע )  2-30יום(

פדיום פריים)  2-90יום(

דגם
סכום הפיקדון

(*)5046/4

(**) 5071/5

תעריפית

מתואמת

תעריפית

1,000-99,999

0.02%

)(0.02%

P-1.73%=0.02%

100,000-249,999

0.02%

)(0.02%

P-1.73%=0.02%

 250,000ומעלה

0.02%

)(0.02%

P-1.73%=0.02%

)*( פדיום מקוזז - 5066/8 -לא להפקדה ידנית )**( פדיום מעוקל 5065/0 -

פיקדון בריבית קבועה  -פק"מ קבוע לתקופה של
תקופת הפיקדון

 13 - 7ימים

 29 - 14ימים

 59 - 30ימים

 89 - 60ימים

דגם

5164/8

5165/6

5166/4

5167/2

תעריפית

מתואמת

תעריפית

מתואמת

תעריפית

מתואמת

תעריפית

מתואמת

סכום הפיקדון
1,000-99,999

0.03%

)(0.03%

0.04%

)(0.04%

0.04%

)(0.04%

0.05%

)(0.05%

100,000-249,999

0.03%

)(0.03%

0.04%

)(0.04%

0.04%

)(0.04%

0.05%

)(0.05%

 250,000ומעלה

0.03%

)(0.03%

0.04%

)(0.04%

0.04%

)(0.04%

0.05%

)(0.05%

פיקדון בריבית קבועה  -פק"מ קבוע לתקופה של
תקופת הפיקדון
דגם
סכום הפיקדון

 179 - 90ימים
5168/0
מתואמת
תעריפית

 364 - 180ימים
5169/8
מתואמת
תעריפית

 365יום
5170/3
תעריפית

מתואמת

1,000-99,999

0.05%

)(0.05%

0.07%

)(0.07%

0.07%

0.07%

100,000-249,999
 250,000ומעלה

0.05%

)(0.05%

0.07%

)(0.07%

0.08%

0.08%

0.05%

)(0.05%

0.07%

)(0.07%

0.10%

0.10%

הריביות תקפות גם לחידושים בדגמים הבאים בהתאמה :דגם  5430/3פק"מ חדש חיסכון לל"ת כפי  ,5167/2דגם  5630/5פק"מ חדש עו"ש לל"ת ו 5724/6 -פיקדון
לל"ת מני"ע כפי  5724/6) 5169/8לפי מדרג תחתון(

פיקדונות בריבית קבועה ,ללא נקודות יציאה  -להפקדות בערוצי הדיגיטל בלבד
) 18חודשים באינטרנט ובסלולר בלבד  -לא נמצא בעמדות קהל(
פיקדון דיגיטלי ל 9-פיקדון דיגיטלי ל18-
תקופת הפיקדון
חודשים
חודשים
דגם
5895/9
5896/7
סכום הפיקדון
ריבית תעריפית
ריבית תעריפית
1,000-99,999
100,000-249,999
 250,000ומעלה

0.12%
0.17%
0.22%

0.30%
0.40%
0.50%

תקופת הפיקדון

פיקדון דיגיטלי ל 6-שנים

דגם
סכום הפיקדון

5862/4
ריבית תעריפית סה"כ ריבית לתום תקופה

1,000-99,999
100,000-249,999
 250,000ומעלה

1.29%
1.45%
1.60%

8.00%
9.00%
10.00%
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום14 :

שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -בריבית קבועה לתאריך24/01/2019:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.
למפקידים לפיקדונות פר"ח שקלים בערוצי לאומי דיגיטל לתקופות של  1-5שנים ,תינתן הטבה של  , 0.05%ולתקופות מעל  5שנים
תינתן הטבה של  .0.10%ההטבות הן מעל המדרג הרלונטי ועד תום תקופת הפיקדון.
פיקדון "פר"ח שקלים" בריבית קבועה )פיקדון רב חודשי( -בחודשים שלמים ללא נקודות יציאה
 13 - 23חודשים

 24 - 35חודשים

 36 - 47חודשים

דגם

5867/4

5807/2

5808/0

סכום הפיקדון

ריבית תעריפית

ריבית תעריפית

ריבית תעריפית

1,000-99,999

0.13%

0.23%

0.35%

100,000-249,999

0.15%

0.30%

0.45%

 250,000ומעלה

0.19%

0.40%

0.55%

 48 - 60חודשים

 61 - 120חודשים

 121 - 180חודשים

דגם

5802/2

5804/8

5803/0

סכום הפיקדון

ריבית תעריפית

ריבית תעריפית

ריבית תעריפית

1,000-99,999

0.55%

0.65%

1.40%

100,000-249,999

0.65%

0.75%

1.50%

 250,000ומעלה

0.75%

0.85%

1.60%

תקופת הפיקדון

תקופת הפיקדון

תקופת החיסכון

חיסכון חלב ודבש לשנתיים  -נקודות יציאה כל  4חודשים

דגם

265/9

סכום החיסכון

ריבית תעריפית ומתואמת

) הפקדה בכל הערוצים

נקודת יציאה

נקודת יציאה

נקודת יציאה

נקודת יציאה

נקודת יציאה

בפירעון

למעט עמדות קהל(

בתום  4חודשים

בתום  8חודשים

בתום  12חודשים

בתום  16חודשים

בתום  20חודשים

בתום שנתיים

1,000-99,999

0.060%

0.100%

0.130%

0.160%

0.200%

0.230%

100,000-249,999

0.070%

0.110%

0.160%

0.190%

0.230%

0.280%

 250,000ומעלה

0.100%

0.150%

0.200%

0.250%

0.300%

0.350%

תקופת החיסכון
דגם
סכום החיסכון
) הפקדה בכל הערוצים
למעט עמדות קהל(
1,000-99,999
100,000-249,999
 250,000ומעלה

חיסכון חלב ודבש לשנתיים וחצי
247/7
ריבית תעריפית ומתואמת
נקודת יציאה
בתום שנה
0.150%
0.170%
0.250%

בפרעון
0.400%
0.500%
0.700%
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום15:

שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים -בריבית משתנה לתאריך24/01/2019:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.
למפקידים בערוצי לאומי דיגיטל בפיקדונות לתקופות של  7-364יום ,תינתן הטבה של  0.01%ההטבות הן מעל המדרג הרלונטי ועד
תום תקופת הפיקדון

פריים =  P = 1.75%לשנה  -החל מ -

30/11/2018

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע עם נקודת יציאה כל שבוע  -ללא עמדות קהל
דגם עבור לקוחות עסקיים של החטיבות
דגם עבור לקוחות פרטיים -
העסקית והמסחרית -
שם ודגם הפיקדון
5127/4
רבעוני זמין כל שבוע
חציוני עסקי זמין כל שבוע 5109/6
סכום הפיקדון
שיעור הריבית
1,000-99,999

P-1.72%=0.03%

P-1.72%=0.03%

100,000-249,999

P-1.72%=0.03%

P-1.72%=0.03%

 250,000ומעלה

P-1.72%=0.03%

P-1.72%=0.03%

פיקדון "פק"מ פריים"  -פיקדונות בריבית משתנה על בסיס הפריים לתקופות גמישות
 7-13ימים

 14-29יום

 30-59יום

5126/6

5232/7

5425/6

1,000-99,999

P-1.72%=0.03%

P-1.72%=0.03%

P-1.72%=0.03%

100,000-249,999

P-1.72%=0.03%

P-1.72%=0.03%

P-1.71%=0.04%

 250,000ומעלה

P-1.72%=0.03%

P-1.71%=0.04%

P-1.71%=0.04%

 60-89ימים

 90-179יום

 180-364יום

5526/0

5632/1

5728/8

1,000-99,999

P-1.72%=0.03%

P-1.71%=0.04%

P-1.71%=0.04%

100,000-249,999

P-1.71%=0.04%

P-1.71%=0.04%

P-1.70%=0.05%

 250,000ומעלה

P-1.71%=0.04%

P-1.70%=0.05%

P-1.69%=0.06%

תקופת הפיקדון
דגם

תקופת הפיקדון
דגם
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום16 :

שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים -בריבית משתנה לתאריך24/01/2019 :
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.

פריים =  P = 1.75%לשנה  -החל מ -

תקופת החיסכון
דגם
סכום החיסכון

30/11/2018

כפתור ופרח חיסכון פריים ל  3שנים
נקודות יציאה כל  6חודשים
להפקדה בכל ערוצי הדיגיטל בלבד  -למעט עמדות קהל
120/6
ריבית תעריפית
נקודת יציאה
נקודת יציאה
נקודת יציאה
נקודת יציאה
נקודת יציאה
בתום  6חודשים בתום  12חודשים בתום  18חודשים בתום  24חודשים בתום  30חודשים

בפירעון

1,000-99,999

P-1.49%=0.26% P-1.54%=0.21% P-1.56%=0.19% P-1.59%=0.16% P-1.62%=0.13% P-1.64%=0.11%

100,000-249,999

P-1.47%=0.28% P-1.52%=0.23% P-1.54%=0.21% P-1.57%=0.18% P-1.60%=0.15% P-1.62%=0.13%

 250,000ומעלה

P-1.45%=0.30% P-1.50%=0.25% P-1.52%=0.23% P-1.55%=0.20% P-1.58%=0.17% P-1.60%=0.15%
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום17 :

שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים -בריבית משתנה לתאריך24/01/2019:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.
למפקידים בערוצי לאומי דיגיטל לתקופות של  1-5שנים ,תינתן הטבה של  , 0.05%ולתקופות מעל  5שנים תינתן הטבה של .0.10%
ההטבות הן מעל המדרג הרלונטי ועד תום תקופת הפיקדון.

פריים =  P = 1.75%לשנה  -החל מ -

30/11/2018

פיקדון "פק"מ פריים ל 365-יום"
תקופת הפיקדון

 365יום

דגם

5789/8

1,000 - 99,999

P-1.71%=0.04%

100,000 - 249,999

P-1.70%=0.05%

 250,000ומעלה

P-1.69%=0.06%
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום18 :
שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -צמודים למדד

ושיעורי ריבית משכנתאות ועוגן משכנתאות  -לתאריך24/01/2019:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.

חסכונות צמודים למדד )*(
תקופת החיסכון

חסכון צמוד מדד ל 4-שנים  -קרן לא מובטחת

חסכון צמוד מדד ל 5-שנים  -קרן לא מובטחת

דגם

164/4

165/1

סכום החסכון

ריבית תעריפית ומתואמת

ריבית תעריפית ומתואמת

1,000-99,999

0.070%

0.150%

100,000-249,999

0.110%

0.250%

 250,000ומעלה

0.150%

0.350%

חיסכון צמוד מדד ל 6 -שנים -קרן לא מובטחת )*(
נקדות יציאה בתום השנה השלישית ,הרביעית והחמישית

תקופת החיסכון

166/9
ריבית תעריפית ומתואמת

דגם
סכום החיסכון
נקודת יציאה
בתום  3שנים

נקודת יציאה
בתום  4שנים

נקודת יציאה
בתום  5שנים

פירעון
בתום  6שנים

1,000-99,999

0.030%

0.050%

0.080%

0.200%

100,000-249,999

0.050%

0.080%

0.150%

0.400%

 250,000ומעלה

0.100%

0.120%

0.250%

0.500%

) הפקדה בכל הערוצים
למעט עמדות קהל(

תקופת החיסכון

חסכון צמוד מדד ל7-
שנים  -קרן לא מובטחת

חסכון צמוד מדד ל 13-חסכון צמוד מדד ל15-
חסכון צמוד מדד ל10-
שנים  -קרן לא מובטחת שנים  -קרן לא מובטחת שנים  -קרן לא מובטחת

דגם )*(

167/7

169/3

סכום החסכון

168/5

ריבית תעריפית ומתואמת ריבית תעריפית ומתואמת ריבית תעריפית ומתואמת

170/1
ריבית תעריפית
ומתואמת

1,000-99,999

0.500%

0.800%

0.900%

1.000%

100,000-249,999

0.600%

0.900%

1.050%

1.150%

 250,000ומעלה

0.700%

1.000%

1.150%

1.250%

*קרן לא מובטחת  -כאשר הפרשי ההצמדה שליליים קרן החיסכון והריבית בגינה יקטנו.

תוכניות חיסכון בריבית משתנה שהופקדו עד :31/12/2002
ריבית המשכנתאות :
לחודש ינואר  3.22 % : 2019לשנה )מתואמת (3.22%
** יש לנכות משיעורי הריבית הנ"ל מרווח בהתאם לתנאי התוכנית **

להפקדות שבוצעו אחרי  1.1.2006בחסכון על בסיס ריבית משכנתאות,
ריבית "עוגן משכנתאות החדש" לחידושים שיחולו:
בחודש ינואר  3.38 % : 2019לשנה )מתואמת ( 3.38 %
** יש לנכות משיעורי הריבית הנ"ל מרווח בהתאם לתנאי החיסכון **
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום19 :

שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות  -צמודים למט"ח  -לתאריך24/01/2019:
תקף עד השעה ) 13:00בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13

תקופת החיסכון

חיסכון צמוד דולר ארה"ב לשנה  -קרן לא מובטחת )*(

דגם

611/4

סכום החיסכון

ריבית תעריפית ומתואמת

1,000-99,999

0.450%

100,000-249,999

0.550%

250,000

ומעלה

0.650%

* קרן לא מובטחת  -כאשר הפרשי ההצמדה שליליים קרן החיסכון והריבית בגינה יקטנו.
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום20 :

שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -ברירה ומשולבים לתאריך24/01/2019:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.

תקופת החיסכון
דגם
סכום החיסכון

1,000-99,999
100,000-249,999
250,000
ומעלה

תקופת החיסכון
דגם
סכום החיסכון

1,000-99,999
100,000-249,999
250,000
ומעלה

*

חיסכון שוקו  -וניל לשנתיים ,ללא נקודות יציאה
)שנה ראשונה"-תקופת ריבית ראשונה " ריבית שקלית קבועה,
שנה שנייה"-תקופת ריבית שנייה" ריבית משתנה על בסיס הפריים(
294/9
ריבית תעריפית ומתואמת
תקופה שנייה
תקופה ראשונה
ריבית על בסיס פריים )תשלום-בפירעון(
ריבית שקלית קבועה )תשלום-בפירעון(
0.200%
0.300%
0.400%

P-1.62%=0.13%
P-1.59%=0.16%
P-1.55%=0.20%

חיסכון שוקו וניל ל 3 -שנים ,ללא נקודות יציאה )קרן לא מובטחת( )*(
תקופה ראשונה  -שנתיים  -ריבית שקלית קבועה )ללא הצמדה(
תקופה שנייה  -שנה  -קרן וריבית צמודים למדד .
162/8
ריבית תעריפית ומתואמת
תקופה שנייה -
תקופה ראשונה -
ריבית צמודה למדד )תשלום-בפירעון(
ריבית שקלית קבועה ,ללא הצמדה)תשלום-בפירעון(
0.700%
0.800%
1.000%

קרן לא מובטחת  -כאשר הפרשי ההצמדה שליליים קרן החיסכון והריבית בגינה יקטנו.

0.1000%
0.1200%
0.1500%
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום21:

24/01/2019

שיעורי ריבית שנתיים לחסכונות בשקלים  -בתשלומים  -לתאריך:

תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.

פריים =  P = 1.75%לשנה  -החל מ -
סכום הפקדה יומי

30/11/2018

להפקדה במובייל בלבד
חיסכון בטאצ'  -לשנה
ניתן להפקיד מספר הפקדות ביום ומידי יום

 10 - 5,000ש"ח

כפוף ליתרת זכות בחשבון.
נקודות יציאה מתום  6חודשים וכל חודש לאחר מכן.
123/0
בתום  6חודשים וכל חודש לאחר מכן

דגם
נקודת יציאה
ריבית תעריפית
בנקודות היציאה
ובפירעון

P-1.65%=0.10%

קפה ומאפה פריים  3שנים
חסכון בתשלומים  -נקודות יציאה לאחר  6חודשים וכל  3חודשים לאחר מכן
)להפקדה בכל הערוצים למעט עמדות קהל(

סכום
הפקדה
חודשי
- 10,000
100
ש "ח
דגם

263/4

בתום
בתום
נקודות יציאה
6
9
חודשים חודשים

בתום
שנה

בתום
בתום
בתום
21
18
15
חודשים חודשים חודשים

בתום
שנתיים

בפירעון
בתום 3
שנים

בתום
בתום
בתום
33
30
27
חודשים חודשים חודשים

P-1.51%=0.24% 0.00% 0.00% 0.00% P-1.61%=0.14% 0.00% 0.00% 0.00% P-1.69%=0.06% 0.00% 0.00%

קפה ומאפה  3שנים

סכום הפקדה חודשי

חסכון בתשלומים ריבית שקלית קבועה )להפקדה בכל הערוצים למעט עמדות קהל(

 100 - 10,000ש"ח

ריבית תעריפית ומתואמת
251/9

דגם
בפירעון

0.150%

קפה ומאפה  6שנים
חסכון בתשלומים ריבית משתנה  -נקודות יציאה כל שנה
)להפקדה בכל הערוצים למעט עמדות קהל(

סכום הפקדה חודשי
 100 - 10,000ש"ח

256/8

דגם
נקודת יציאה
ריבית תעריפית

בתום שנה

בתום שנתיים

בתום  3שנים

בתום  4שנים

בתום  5שנים

P-1.53%=0.22% P-1.57%=0.18% P-1.61%=0.14% P-1.65%=0.10% P-1.69%=0.06%

בפירעון
P-1.49%=0.26%
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום22 :

שיעורי ריבית שנתיים לחסכונות בשקלים  -בתשלומים  -לתאריך24/01/2019:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.

פריים =  P = 1.75%לשנה  -החל מ -

30/11/2018

חיסכון " קפה ומאפה ל 10-שנים "
סכום הפקדה
חיסכון בתשלומים לתקופה של  10שנים ,נקודת יציאה כל שנתיים בריבית משתנה על בסיס הפריים
חודשי
)הפקדה בכלהערוצים למעט עמדות קהל(
100 - 10,000
ש"ח

דגם

חדש-בהפקדה בסניפים ובלאומי  callבלבד  -ניתן לבחור סכום הפקדה ראשון שונה מסכום הוראת קבע
עד  1מליון ש"ח )לא כולל(.
290/7
ריבית תעריפית ומתואמת

בנקודת
היציאה

בתום שנתיים

בתום  4שנים

בתום  6שנים

בתום  8שנים

בפרעון  -בתום  10שנים

P-1.65%=0.10%

P-1.59%=0.16%

P-1.51%=0.24%

P-1.41%=0.34%

P-1.35%=0.40%

סכום הפקדה חודשי

חיסכון " קפה ומאפה"  -חיסכון צמוד-למדד בתשלומים ל 13-שנים
קרן לא מובטחת ,נקודת יציאה מתום  10שנים
)הפקדה בכל הערוצים למעט עמדות קהל(

 100 - 10,000ש"ח

דגם
בנקודת היציאה

חדש-בהפקדה בסניפים ובלאומי  callבלבד  -ניתן לבחור סכום הפקדה ראשון שונה מסכום הוראת קבע
עד  1מליון ש"ח )לא כולל(.
161/0
ריבית תעריפית ומתואמת
בפרעון  -בתום  13שנים
בתום  10שנים
0.05%

0.20%
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום23 :

שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -רנטה /הכנסה חודשית
לתאריך:

24/01/2019

תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לפיקדונות וחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 13
כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם מצוין אחרת.

חסכונות להכנסה חודשית צמודים למדד המחירים לצרכן )הפקדה בסניפים ובלאומיקול בלבד( )*(
)קרן מובטחת  -הערה א( .
 7שנים
274/1

תקופת החיסכון
דגם
סכום ה חיסכון

ריבית תעריפית

 15שנים
289/9
ריבית מתואמת

ריבית מתואמת

ריבית תעריפית

0.800%
0.800%
0.300%
0.300%
100,000-249,999
1.000%
1.000%
0.500%
0.500%
 250,000ומעלה
* קרן מובטחת  -בתום תקופת החסכון  -כאשר הפרשי ההצמדה שליליים ,קרן החסכון לא תקטן .בגין השלמת הפרשים אלה,ינוכה מס כחוק.

פיקדון רנטה  -פקדון שקלי להכנסה חודשית

למפקידים בערוצי לאומי דיגיטל לתקופות של  1-5שנים ,תינתן הטבה של  , 0.05%ולתקופות מעל  5שנים תינתן הטבה של .0.10%
ההטבות הן מעל המדרג הרלונטי ועד תום תקופת הפיקדון.

פיקדון רנטה
פקדון שקלי להכנסה חודשית
שנתיים

 6שנים

5740/8

5742/4

תקופת הפיקדון
דגם
סכום הפיקדון

ריבית תעריפית

ריבית מתואמת

ריבית תעריפית

ריבית מתואמת

100,000-249,999

0.15%

0.15%

0.65%

0.65%

 250,000ומעלה

0.30%

0.30%

1.05%

1.06%

תקופת הפיקדון

 10שנים

 12שנים

דגם
סכום הפיקדון

5754/7

5744/0

ריבית תעריפית

ריבית מתואמת

ריבית תעריפית

ריבית מתואמת

75,000-249,999

1.10%

1.11%

1.25%

1.26%

 250,000ומעלה

1.40%

1.41%

1.65%

1.66%
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מספר 1451/19
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום24 :

מגוון ה חסכונות לכל ילד ומיקום בלוח גילוי נאות לתאריך:

24/01/2019

תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
פריים =  P = 1.75%לשנה  -החל מ -
שיעורי הריביות מוצגים באתר הבנק
/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311

30/11/2018
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