
 בנק ישראל
              הפיקוח על הבנקים                 

 
             

____________________________________________________________________________ 
 

 ט"תשנ, באדר' ה, ירושלים

 1999,  בפברואר21

 06-1964-ח' חוזר מס               

 
 לת סכומים הגד-פקדונות ללא תנועות : הנדון

        

 

בצו הנגיד בדבר פקדונות ללא תנועה נקבע כי הסכומים הנקובים שם בשקלים יועלו פעמיים  .1

 עדכון הסכומים לא נעשה מאז העדכון .בשנה בעקבות פרסום המדד לחודשים ינואר ויולי

 .1997           האחרון בגין חודש יולי 

 תפורסם ברשומות בימים הקרובים 1999נואר ובעקבות פרסום המדד לחודש י, בהתאם לכך . 2

 .נוסח ההודעה מצורף כנספח. הודעה בדבר הגדלת הסכומים

 :על פי ההודעה מוגדלים הסכומים כלהלן . 3

       סכום חדש סכום ישן                                                                                                                      

 בשקלים חדשים             בשקלים חדשים                                                                                                   

 סכום שניתן להשאיר בחשבון.               א

 ש כשניתנה הוראת קבע"        עו 

 1,330 1,220 )  לצו7 סעיף(        לביצוע תשלומים  

 יתרת פקדון ללא תנועה.               ב

        לגביה לא חלה חובת השקעה 

 670 610 ) לצו) 1 (8סעיף         ( 

 סכום של תשלום בודד שנתקבל.                ג

 330 310         בשל נייר ערך לגביו לא חלה 

   ) לצו) 3 (8סעיף (        חובת השקעה  

 

 -1 בפברואר וייכנסו לתוקף ב-15 שפורסם ב1999הסכומים המוגדלים מבוססים על מדד ינואר   .4
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