שם חיסכון
תקופת החיסכון
סכום ההפקדה
תדירות ההפקדה
תחנות יציאה
מעבר בין
מסלולים
מסלול ריבית
הצמדה
שבירה
מס
פירעון החיסכון

יהב "לכל ילד" ריבית קבועה 5
עד הגיע הילד לגיל 81
 ₪ 55או ( ₪ 855אם הוגשה בקשה להוסיף  ₪ 55מתוך קצבת הילדים) .לא ניתן
להפקיד לחשבון החיסכון סכום נוסף כלשהו ,מעבר לאלה שנקבעו במפורש בתכנית
ובתקנות.
חודשית ,בהתאם לזכאות ובאמצעות המוסד לביטוח לאומי.
אין תחנות יציאה.
ניתן בתום  5שנים ממועד ההצטרפות ובכל  5שנים לאחר מכן ועם הגיע החוסך לגיל
 ,81להורות לבנק על שינוי מסלול החיסכון .את ההוראה בדבר שינוי תנאי החיסכון יש
למסור לבנק עד שלושה ולא יותר מעשרה ימי עסקים לפני מועד תחנת היציאה ,אחרת
ימשיך החיסכון להתנהל באותם תנאים.
ריבית שקלית קבועה לא צמודה ,הריבית תחושב כריבית דריבית שנתית.
אין הצמדה.
לא תתאפשר משיכת כספים לפני מועד הפירעון ,למעט במקרים חריגים כמפורט
בחוק ובתקנות.
ייגבה על פי חוק.
בקשה למשיכה תוגש על גבי טופס שנקבע ,בהגיע הילד הזכאי לגיל  ,81ולא לפני
שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לחשבון החיסכון את מענק המשיכה הראשון.
במידה ולא תינתן הוראה כאמור ,יופקדו הכספים בפיקדון המשך חודשי מתחדש
בריבית קבועה לא צמודה ,עד לקבלת הוראה אחרת או עד הגיע החוסך לגיל .18

שם חיסכון
תקופת החיסכון
סכום ההפקדה
תדירות ההפקדה
תחנות יציאה
מעבר בין
מסלולים
מסלול ריבית
הצמדה
שבירה
מס
פירעון החיסכון

יהב "לכל ילד" ריבית קבועה צמודה 5
עד הגיע הילד לגיל .81
 ₪ 55או ( ₪ 855אם הוגשה בקשה להוסיף  ₪ 55מתוך קצבת הילדים) .לא ניתן
להפקיד לחשבון החיסכון סכום נוסף כלשהו ,מעבר לאלה שנקבעו במפורש בתכנית
ובתקנות.
חודשית ,בהתאם לזכאות ובאמצעות המוסד לביטוח לאומי.
אין תחנות יציאה.
ניתן בתום  5שנים ממועד ההצטרפות ובכל  5שנים לאחר מכן ועם הגיע החוסך לגיל
 ,81להורות לבנק על שינוי מסלול החיסכון .את ההוראה בדבר שינוי תנאי החיסכון יש
למסור לבנק עד שלושה ולא יותר מעשרה ימי עסקים לפני מועד תחנת היציאה ,אחרת
ימשיך החיסכון להתנהל באותם תנאים.
ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן ,הריבית תחושב כריבית דריבית שנתית.
ההצמדה תחושב לפי השינויים במדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס יהיה המדד
הידוע במועד ביצוע ההפקדה וחישוב ההצמדה ייעשה על פי השינוי שבין מדד הבסיס
לבין המדד הידוע במועד תום תקופת החיסכון.
לא תתאפשר משיכת כספים לפני מועד הפירעון ,למעט במקרים חריגים כמפורט
בחוק ובתקנות.
ייגבה על פי חוק.
בקשה למשיכה תוגש על גבי טופס שנקבע ,בהגיע הילד הזכאי לגיל  ,81ולא לפני
שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לחשבון החיסכון את מענק המשיכה הראשון.
אם לא תינתן הוראה כאמור ,יופקדו הכספים בפיקדון המשך חודשי מתחדש בריבית
קבועה לא צמודה ,עד לקבלת הוראה אחרת או עד הגיע החוסך לגיל .18

שם חיסכון
תקופת החיסכון
סכום ההפקדה
תדירות ההפקדה
תחנות יציאה
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מסלולים
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יהב "לכל ילד" ריבית משתנה 5
עד הגיע הילד לגיל .81
 ₪ 55או ( ₪ 855אם הוגשה בקשה להוסיף  ₪ 55מתוך קצבת הילדים) .לא ניתן
להפקיד לחשבון החיסכון סכום נוסף כלשהו ,מעבר לאלה שנקבעו במפורש בתכנית
ובתקנות.
חודשית ,בהתאם לזכאות ובאמצעות המוסד לביטוח לאומי.
אין תחנות יציאה.
ניתן בתום  5שנים ממועד ההצטרפות ובכל  5שנים לאחר מכן ועם הגיע החוסך לגיל
 ,81להורות לבנק על שינוי מסלול החיסכון .את ההוראה בדבר שינוי תנאי החיסכון יש
למסור לבנק עד שלושה ולא יותר מעשרה ימי עסקים לפני מועד תחנת היציאה ,אחרת
ימשיך החיסכון להתנהל באותם תנאים.
הריבית תיקבע כמרווח מריבית ה"פריים" ,ותשתנה בהתאם לשינויים בשיעור ריבית
ה"פריים".
הצמדה ל"פריים".
לא תתאפשר משיכת כספים לפני מועד הפירעון ,למעט במקרים חריגים כמפורט
בחוק ובתקנות.
ייגבה על פי חוק.
בקשה למשיכה תוגש על גבי טופס שנקבע ,בהגיע הילד הזכאי לגיל  ,81ולא לפני
שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לחשבון החיסכון את מענק המשיכה הראשון.
אם לא תינתן הוראה כאמור ,יופקדו הכספים בפיקדון המשך חודשי מתחדש בריבית
קבועה לא צמודה ,עד לקבלת הוראה אחרת או עד הגיע החוסך לגיל .18
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יהב "לכל ילד" ריבית קבועה
עד הגיע הילד לגיל .81
 ₪ 55או ( ₪ 855אם הוגשה בקשה להוסיף  ₪ 55מתוך קצבת הילדים) .לא ניתן
להפקיד לחשבון החיסכון סכום נוסף כלשהו ,מעבר לאלה שנקבעו במפורש בתכנית
ובתקנות.
חודשית ,בהתאם לזכאות ובאמצעות המוסד לביטוח לאומי
אין תחנות יציאה.
אין מעבר בין מסלולים.
ריבית שקלית קבועה לא צמודה ,הריבית תחושב כריבית דריבית שנתית.
לא צמודה
לא תתאפשר משיכת כספים לפני מועד הפירעון ,למעט במקרים חריגים כמפורט
בחוק ובתקנות
ייגבה על פי חוק.
בקשה למשיכה תוגש על גבי טופס שנקבע ,בהגיע הילד הזכאי לגיל  ,81ולא לפני
שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לחשבון החיסכון את מענק המשיכה הראשון.
אם לא תינתן הוראה כאמור ,יופקדו הכספים בפיקדון המשך חודשי מתחדש בריבית
קבועה לא צמודה ,עד לקבלת הוראה אחרת או עד הגיע החוסך לגיל .18
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יהב "לכל ילד" ריבית קבועה צמודה
עד הגיע הילד לגיל 81
 ₪ 55או ( ₪ 855אם הוגשה בקשה להוסיף  ₪ 55מתוך קצבת הילדים) לא ניתן
להפקיד לחשבון החיסכון סכום נוסף כלשהו ,מעבר לאלה שנקבעו במפורש בתכנית
ובתקנות.
חודשית ,בהתאם לזכאות ובאמצעות המוסד לביטוח לאומי.
אין תחנות יציאה.
אין מעבר בין מסלולים.
ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן ,הריבית תחושב כריבית דריבית שנתית.
ההצמדה תחושב לפי השינויים במדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס יהיה
המדד הידוע במועד ביצוע ההפקדה וחישוב ההצמדה ייעשה על פי השינוי שבין מדד
הבסיס לבין המדד הידוע במועד תום תקופת החיסכון.
לא תתאפשר משיכת כספים לפני מועד הפירעון ,למעט במקרים חריגים כמפורט
בחוק ובתקנות
ייגבה על פי חוק.
בקשה למשיכה תוגש על גבי טופס שנקבע ,בהגיע הילד הזכאי לגיל  ,81ולא לפני
שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לחשבון החיסכון את מענק המשיכה הראשון.
אם לא תינתן הוראה כאמור ,יופקדו הכספים בפיקדון המשך חודשי מתחדש בריבית
קבועה לא צמודה ,עד לקבלת הוראה אחרת או עד הגיע החוסך לגיל .18

שם חיסכון
תקופת החיסכון
סכום ההפקדה
תדירות
ההפקדה
תחנות יציאה
מעבר בין
מסלולים
מסלול ריבית
הצמדה
שבירה
מס
פירעון החיסכון

יהב "לכל ילד" ריבית משתנה
עד הגיע הילד לגיל 81
 ₪ 55או ( ₪ 855אם הוגשה בקשה להוסיף  ₪ 55מתוך קצבת הילדים) לא ניתן
להפקיד לחשבון החיסכון סכום נוסף כלשהו ,מעבר לאלה שנקבעו במפורש בתכנית
ובתקנות.
חודשית בהתאם לזכאות ובאמצעות המוסד לביטוח לאומי
אין תחנות יציאה.
אין מעבר בין מסלולים.
הריבית תיקבע כמרווח מריבית ה"פריים" ,ותשתנה בהתאם לשינויים בשיעור ריבית
ה"פריים".
הצמדה ל"פריים".
לא תתאפשר משיכת כספים לפני מועד הפירעון ,למעט במקרים חריגים כמפורט
בחוק ובתקנות
יגבה על פי חוק
בקשה למשיכה תוגש על גבי טופס שנקבע ,בהגיע הילד הזכאי לגיל  ,81ולא לפני
שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לחשבון החיסכון את מענק המשיכה הראשון.
אם לא תינתן הוראה כאמור ,יופקדו הכספים בפיקדון המשך חודשי מתחדש בריבית
קבועה לא צמודה ,עד לקבלת הוראה אחרת או עד הגיע החוסך לגיל .18

