מספר ***14/
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום19 :

שיעורי ריבית שנתיים לחסכונות בשקלים צמודים למדד  -לתאריך24/06/2014:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 19כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם
מצוין אחרת.

חסכונות להפקדה חד פעמית ,צמודים למדד המחירים לצרכן  ,בריבית קבועה)ללא שבירה(
 6שנים
תקופת החיסכון
<<
)הערה א(
דגם
438/2
ריבית תעריפית ומתואמת
סכום ההפקדה
24,999-1,000
49,999-25,000
99,999-50,000
249,999-100,000
ומעלה
250,000

0.100%
0.150%
0.250%
0.300%
0.400%

חסכונות להפקדה חד פעמית ,צמודים למדד המחירים לצרכן  ,בריבית קבועה)ללא שבירה(
 11שנים
תקופת החיסכון
<<
)הערה א(
דגם
511/6
ריבית תעריפית ומתואמת
סכום ההפקדה
24,999-1,000
49,999-25,000
99,999-50,000
249,999-100,000
ומעלה
250,000

ערוצי הפקדה

0.850%
0.900%
1.100%
1.300%
1.400%

בכל הערוצים

הערות :א .בתום תקופת החיסכון  -כאשר הפרשי ההצמדה שליליים קרן החיסכון והריבית בגינה לא יקטנו.
ב.בתום תקופת החיסכון  -כאשר הפרשי ההצמדה שליליים קרן החיסכון והריבית בגינה יקטנו.

מספר ***14/
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום20 :
שיעורי ריבית שנתיים לחסכונות בשקלים צמודים למדד/מט"ח  -לתאריך:

24/06/2014

תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 19כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם
מצוין אחרת.

חסכונות להכנסה חודשית צמודים למדד המחירים לצרכן )הפקדה בסניפים ובלאומיקול בלבד(
תקופת החיסכון
 15שנים
 7שנים
דגם
451/5
450/7
ריבית מתואמת
ריבית תעריפית
ריבית מתואמת
ריבית תעריפית
סכום ההפקדה בש"ח
249,999-100,000
 250,000ומעלה

תקופת החיסכון
דגם
סכום ההפקדה

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

0.300%
0.550%

0.300%
0.550%

1.200%
1.400%

1.200%
1.400%

חיסכון משולב מדד שקל ל 3.5 -שנים ,ללא נקודות יציאה )קרן מובטחת(
תקופה ראשונה  -שנתיים קרן וריבית צמודים למדד
תקופה שנייה  -שנה וחצי ריבית שקלית קבועה )ללא הצמדה(
264/2
ריבית תעריפית ומתואמת
תקופה שנייה -
תקופה ראשונה -
ריבית שקלית קבועה ,ללא הצמדה)תשלום-בפירעון(
ריבית צמודה למדד )תשלום-בפירעון(
0.010%
0.010%
0.010%

תוכניות חיסכון בריבית משתנה שהופקדו עד :31/12/2002
ריבית המשכנתאות :
לחודש מאי  2.07 % :2014לשנה )מתואמת (2.07 %
** יש לנכות משיעורי הריבית הנ"ל מרווח בהתאם לתנאי התוכנית **

0.8000%
0.9000%
1.0000%

להפקדות שבוצעו אחרי  1.1.2006בחסכון על בסיס ריבית משכנתאות,
ריבית "עוגן משכנתאות החדש" לחידושים שיחולו:
בחודש מאי  2.32 % :2014לשנה )מתואמת (2.32 %
** יש לנכות משיעורי הריבית הנ"ל מרווח בהתאם לתנאי החיסכון **

מספר ***14/
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שיעורי ריבית שנתיים לחסכונות בשקלים:צמדי
מדד/מט"ח/משולבים/ברירה/פריים ,לתאריך :
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00

24/06/2014

שיעורי ריבית לחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 19כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם
מצוין אחרת.

פריים =

P = 2.25%

לשנה

דגם
סכום ההפקדה

250,000

ומעלה

-

חיסכון פריים למתמיד לשנתיים
נקודות יציאה בתום שנה
372/3
ריבית תעריפית

תקופת החיסכון

24,999-1,000
49,999-25,000
99,999-50,000
249,999-100,000

החל מ -

27/02/2014

נקודת יציאה
בתום שנה

בפירעון
בתום  2שנים

P-2.05%=0.20%
P-2.00%=0.25%
P-1.95%=0.30%
P-1.85%=0.40%
P-1.75%=0.50%

P-1.80%=0.45%
P-1.75%=0.50%
P-1.70%=0.55%
P-1.60%=0.65%
P-1.50%=0.75%

תקופת החיסכון-

חלב ודבש -בריבית שקלית עולה ל 4-שנים

הפקדה בכל הערוצים למעט
עמדות קהל

נקודות יציאה בתום שנה ,שנתיים ו 3 -שנים
221/2
ריבית תעריפיתומתואמת
נקודת יציאה
נקודת יציאה
בתום  3שנים
בתום  2שנים

דגם
סכום ההפקדה
נקודת יציאה
בתום שנה
24,999-1,000
49,999-25,000
99,999-50,000
249,999-100,000
ומעלה
250,000

0.200%
0.300%
0.400%
0.500%
0.600%

0.100%
0.150%
0.200%
0.250%
0.300%

0.800%
0.950%
1.050%
1.150%
1.200%

0.500%
0.600%
0.700%
0.800%
0.900%

חיסכון שקלי ל 4.5 -שנים
נקודת יציאה בתום  3שנים
351/7
ריבית תעריפית ומתואמת

תקופת החיסכון
דגם
סכום ההפקדה

24,999-1,000
49,999-25,000
99,999-50,000
249,999-100,000
ומעלה
250,000

בפירעון
בתום  4שנים

נקודת יציאה
בתום  3שנים

בפירעון
בתום  4.5שנים

0.500%
0.580%
0.680%
0.780%
0.880%

1.190%
1.300%
1.390%
1.490%
1.650%
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שיעורי ריבית שנתיים לחסכונות בשקלים  -ללא הצמדה  -לתאריך24/06/2014:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 19כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים אלא אם
מצוין אחרת.

פריים =

P = 2.25%

לשנה

-

החל מ -

27/02/2014

נקודת יציאה
בתום  6חודשים

כפתור ופרח -חיסכון פריים ל 18 -חודשים
נקודות יציאה בתום  6ו 12 -חודשים
219/6
ריבית תעריפית
נקודת יציאה
בתום  12חודשים

בפירעון
בתום  18חודשים

24,999-1,000

P-2.15%=0.10%

P-2.15%=0.10%

P-2.05%=0.20%

49,999-25,000

P-2.15%=0.10%

P-2.10%=0.15%

P-1.90%=0.35%

99,999-50,000

P-2.15%=0.10%

P-2.05%=0.20%

P-1.85%=0.40%

249,999-100,000

P-2.10%=0.15%

P-1.95%=0.30%

P-1.75%=0.50%

 250,000ומעלה

P-2.00%=0.25%

P-1.85%=0.40%

P-1.65%=0.60%

תקופת החיסכון
דגם
סכום ההפקדה

תקופת החיסכון
הפקדה בכל הערוצים למעט
עמדות קהל
דגם
סכום ההפקדה

24,999-1,000
49,999-25,000
99,999-50,000
249,999-100,000
ומעלה
250,000

חיסכון פריים למתמיד ל 30 -חודשים-
עם נקודות יציאה בתום  6,18חודשים
ללא הפרשי הצמדה כלשהם
)ריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע(
330/1
ריבית תעריפית
נקודת יציאה
נקודת יציאה
בתום  18חודשים
בתום  6חודשים
P-2.10%=0.15%
P-2.10%=0.15%
P-2.10%=0.15%
P-2.05%=0.20%
P-1.95%=0.30%

שוקו וניל  -ברירת שקל מדד ל 5-שנים עם נקודת יציאה
בתום תקופת החיסכון יקבל המפקיד את הגבוה מבין:

תקופת החיסכון
הפקדה בכל הערוצים למעט
עמדות קהל
דגם
סכום ההפקדה

מסלול א -ריבית קבועה ללא הצמדה ,מסלול ב -הצמדה למדד ללא ריבית

נ.יציאה בתום  2-שנים
ריבית שקלית ללא הצמדה
99,999-1,000
249,999-100,000
ומעלה
250,000

P-2.05%=0.20%
P-1.90%=0.35%
P-1.85%=0.40%
P-1.75%=0.50%
P-1.65%=0.60%

בפירעון
P-1.80%=0.45%
P-1.70%=0.55%
P-1.65%=0.60%
P-1.55%=0.70%
P-1.45%=0.80%

0.150%
0.350%
0.450%

238/6
ריבית תעריפית ומתואמת
בפירעון  -הגבוה מבין:
מסלול ב -הצמדה למדד ללא
מסלול א -ריבית קבועה ללא הצמדה
ריבית ב (%)-אחוזים
1.000%
1.200%
1.400%

0%
0%
0%

מספר ***14/
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום23 :
שיעורי ריבית שנתיים לחסכונות בשקלים  -ללא הצמדה ובתשלומים -
לתאריך:

24/06/2014

תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום .24 - 19כל החסכונות ניתנים להפקדה בסניפים ,לאומיקול וערוצים דיגיטליים למעט
עמדות קהל.

פריים =

P = 2.25%

סכום הפקדה חודשי

לשנה

-

החל מ -

27/02/2014

חיסכון בתשלומים

 10,000 - 100ש"ח

בריבית קבועה ל 3 -שנים

סוג ריבית
דגם
בפירעון

ריבית תעריפית ומתואמת
232/9
0.450%

סכום הפקדה חודשי

קפה ומאפה -פריים בתשלומים ל 3-שנים
נקודות יציאה כל  6חודשים

 10,000 - 100ש"ח

דגם
נקודת יציאה
ריבית תעריפית

בתום 6
חודשים
P-2.15%
=0.10%

סכום הפקדה חודשי
 10,000 - 100ש"ח

דגם
נקודת יציאה
ריבית תעריפית

בתום שנה

בתום 12
חודשים

בתום 18
חודשים

220/4
בתום 24
חודשים

בתום 30
חודשים

P-1.85%=0.40% P-1.95%=0.30% P-2.05%=0.20% P-2.10%=0.15%

חיסכון בתשלומים
בריבית משתנה ע"ב הפריים ל 6 -שנים
נקודות יציאה מתום שנה וכל שנה לאחר מכן
234/5
בתום  4שנים בתום  5שנים
בתום  3שנים
בתום  2שנים

בפירעון
P-1.80%=0.45%

בפירעון

P-1.60%=0.65% P-1.70%=0.55% P-1.80%=0.45% P-1.90%=0.35% P-2.00%=0.25% P-2.10%=0.15%

מספר ***14/
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום24 :

שיעורי ריבית שנתיים לחסכונות בשקלים  -בתשלומים  -לתאריך24/06/2014:
תקף עד השעה ) 18:30בימי ו' וערבי חגים  -עד (14:00
שיעורי ריבית לחסכונות בשקלים  -לוח גילוי נאות מיקום  .24 - 19החסכונות המופיעים בעמוד זה ניתנים להפקדה בסניפים בלבד.

פריים =

P = 2.25%

לשנה

-

החל מ -

27/02/2014

סכום הפקדה חודשי

קפה ומאפה  -חיסכון צמוד-למדד בתשלומים ל 13-שנים
נקודות יציאה מתום  11, 9, 7שנים
)להפקדה בכל הערוצים למעט עמדות קהל(

דגם

208/9
שיעור ריבית תעריפית ומתואמת בנקודות יציאה ובפירעון
בפרעון  -בתום  13שנים
בתום  11שנים
בתום  9שנים

 10,000 - 100ש"ח

בנקודת היציאה

בתום  7שנים
0.01%

0.07%

0.10%

0.25%

