
2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311



2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311

http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311/


2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 13א

לתאריך: קבועה ובריבית בשקלים - יומי וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

ריבית "פידיום" צובר פיקדון

הפיקדון יוםתקופת 2-90 פריים פדיום

5071/5(*)דגם

הפיקדון תעריפיתסכום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000P-1.59%=0.01%

5071/5 בדגם לריבית זהה ידית - הריבית להפקדה - לא 5065/0 מעוקל (*) פדיום

5071/5 לדגם לריבית זהה הסופית 5066/8 - הריבית מקוזז (**) פדיום

של לתקופה קבוע קבועה  - פק"מ בריבית פיקדון

הפיקדון ימיםתקופת ימים179 - 7 180 - 364

5268/65718/1דגם

הפיקדון מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתסכום

1,000-99,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

100,000-249,9990.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

ומעלה 250,0000.01%(0.01%)0.01%(0.01%)

5718/1 לדגם וחידושים בהפקדות זהה לל"ת עו"ש חדש פק"מ 5630/5 בדגם (*) הריבית

5718/1 של התחתון במדרג לריבית , זהה מי"ע לל"ת פיקדון 5724/6 בפיקדון (**) הריבית

5268/6 בדגם לריביות לל"ת - זהה חסכון חדש פק"מ 5430/3 בפיקדון (***) הריבית

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 14א

לתאריך: קבועה בשקלים - בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

חודשי זמין שקלי חודשים 6

104/0דגם

חודשיםחודשייםחודש חודשים3 חודשים4 חודשים / פירעון5 6
ריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתריביתסכום

מתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפיתמתואמתתעריפית

 1,000-99,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%

 100,000-249,9990.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

ומעלה 250,0000.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.010%0.020%0.020%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי חודשים 13

113/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 3 בתום
יציאה קודת

חודשים 6 בתום
יציאה קודת

חודשים 9 בתום
חודש -  בפרעון 13

1,000-99,9990.020%0.020%0.040%0.060%

100,000-249,9990.020%0.030%0.050%0.080%

ומעלה 250,000 0.020%0.040%0.060%0.100%

החיסכון שהתקופת חצי כל זמין שים 3

108/1דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת פרעוןקודת
חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 שיםבתום 3 בתום

1,000-99,9990.020%0.050%0.070%0.120%0.200%0.250%

100,000-249,9990.020%0.070%0.090%0.150%0.250%0.300%

ומעלה 250,0000.030%0.080%0.120%0.200%0.300%0.400%

החיסכון .יציאהתקופת עם שקלי שים 5

155/2דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית
יציאה קודת

חודשים 24 בתום
יציאה קודת

חודשים 36 בתום
יציאה קודת

חודשים 48 בתום
חודש -  בפרעון 60

1,000-99,9990.100%0.200%0.300%0.450%

100,000-249,9990.150%0.250%0.400%0.500%

ומעלה 250,0000.200%0.300%0.400%0.600%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 15א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

קהל עמדות שבוע - ללא כל יציאה קודת עם קבוע מרווח ביכוי הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדון

הפיקדון ודגם שם
הבקאית -  החטיבה לקוחות עבור דגם

5173/7 שבוע כל זמין חציוי

החטיבות של עסקיים לקוחות עבור דגם
והמסחרית -  העסקית

5109/6 שבוע כל זמין עסקי חציוי
הפיקדון התעריפיתסכום הריבית שיעור

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

גמישות לתקופות הפריים בסיס על משתה בריבית פיקדוות פריים" -  פיקדון "פק"מ

הפיקדון ימיםתקופת ימים7-179 180-364
5233/55728/8דגם

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

100,000-249,999P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

ומעלה 250,000 P-1.59%=0.01%P-1.59%=0.01%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 16א

 : לתאריך משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון חודשיםתקופת 6 כל יציאה קודות עם פריים שים 3

143/8דגם

החיסכון תעריפיתסכום ריבית

יציאה יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת יציאהקודת קודת

חודשים 6 חודשיםבתום 12 חודשיםבתום 18 חודשיםבתום 24 חודשיםבתום 30 בפירעוןבתום

1,000-99,999P-1.59%=0.01%P-1.57%=0.03%P-1.55%=0.05%P-1.53%=0.07%P-1.52%=0.08%P-1.50%=0.10%

100,000-249,999P-1.58%=0.02%P-1.56%=0.04%P-1.53%=0.07%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%

250,000P-1.58%=0.02%P-1.55%=0.05%P-1.51%=0.09%P-1.50%=0.10%P-1.45%=0.15%P-1.40%=0.20%ומעלה

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 17א

לתאריך: משתה בשקלים- בריבית וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף
.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 18א

למדד בשקלים - צמודים וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי

לתאריך: משכתאות  -  ועוגן משכתאות ריבית 31/12/2021ושיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 19א

למט"ח -  לתאריך: וחסכוות - צמודים לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 13:00 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי

קהל עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

החיסכון מובטחת (*)תקופת לא לשה - קרן ארה"ב דולר צמוד חיסכון
611/4דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית
1,000-99,9990.070%

100,000-249,9990.100%

0.130%ומעלה250,000

יקטו. בגיה והריבית החיסכון קרן שליליים ההצמדה הפרשי מובטחת - כאשר לא * קרן

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 20א

לתאריך: ומשולבים בשקלים - ברירה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
קהל. עמדות למעט דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים זה בדף החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

החיסכון תקופת
שקל-פריים משולב חודשים 24

קבועה, שקלית ראשוה "–ריבית ריבית -"תקופת ראשוה (שה
הפריים) בסיס על משתה "– ריבית שייה ריבית -"תקופת שייה שה

142/0דגם

החיסכון ומתואמתסכום תעריפית ריבית

ראשוה –  תקופה
קבועה (תשלום-בפירעון) שקלית ריבית

שייה –  תקופה
פריים (תשלום-בפירעון) בסיס על ריבית

1,000-99,9990.050%P-1.55%=0.05%

100,000-249,9990.100%P-1.53%=0.07%

0.150%P-1.50%=0.10%ומעלה250,000

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 21א

בשקלים - בתשלומים -  לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
חודשי זמין שה טאצ' לחצי

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

117/2דגם

יציאה חודשקודת כל בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.58%=0.02%

יומי הפקדה בלבדסכום במובייל להפקדה
בטאצ' - לשה חיסכון

ש"ח 10   יום5,000 ומידי ביום הפקדות מספר להפקיד יתן

123/0דגם

יציאה מכןקודת לאחר חודש וכל חודשים 6 בתום
תעריפית ריבית
היציאה בקודות

ובפירעון
P1.57%=0.03%

פרייםסכום שים 3 תשלומים
מכןהפקדה לאחר חודשים 3 וכל חודשים 6 לאחר יציאה קודות עם

קהל)חודשי עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה

100- 10,000

ש "ח
132/1דגם

יציאה 6קודות
חודשים

בתום
9

חודשים

בתום
שנה

בתום
15

חודשים

בתום
18

חודשים

בתום
21

חודשים

בתום
שנתיים

בתום
27

חודשים

בתום
30

חודשים

בתום
33

חודשים

בפירעון
3 בתום
שנים

תעריפית 0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.55%=0.05%0.00%0.00%0.00%P1.45%=0.15%ריבית

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 5 בתשלומים חיסכון
שה כל יציאה קודות עם

קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

116/4דגם

יציאה שהקודת שתייםבתום שיםבתום 3 שיםבתום 4 בפירעוןבתום

תעריפית ריבית
0.050%0.100%0.150%0.200%0.250%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 22א

בשקלים - בתשלומים - לתאריך: לחסכוות שתיים ריבית 31/12/2021שיעורי

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

שה 15 פריים תשלומים

חודשי הפקדה שיםסכום ל- 15 בתשלומים חיסכון
שים ו - 13 שים 12 בתום יציאה קודות עם
קהל) עמדות למעט הערוצים בכל (להפקדה ש"ח 100   10,000

172/7דגם

יציאה שיםקודת 12 שיםבתום 13 שיםבתום 15 בתום בפירעון

תעריפית ריבית
P1.40%=0.20%P1.30%=0.30%P1.20%=0.40%

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 23א

חודשית בשקלים - רטה/ הכסה וחסכוות לפיקדוות שתיים ריבית שיעורי
לתאריך:

31/12/2021

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

.24 - 13 מיקום אות גילוי בשקלים - לוח וחסכוות לפיקדוות ריבית שיעורי
אחרת. מצוין אם אלא דיגיטליים וערוצים בסיפים, לאומיקול להפקדה יתים החסכוות כל

להצגה מוצרים אין זה בדף

2350/21 מספר

מיקום: אות גילוי לוח על לתלות 24א

לתאריך: אות גילוי בלוח ומיקום ילד לכל החסכוות 31/12/2021מגוון

(14:00 חגים - עד ו' וערבי 18:30 (בימי השעה עד תקף

מ  -P = 1.60%פריים = 10/04/2020לשה   -   החל

הבק באתר מוצגים הריביות שיעורי

/http://www.leumi.co.il/Campaign/savings_for_your_kids/40311


