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שער החליפין 
הרציף של 

דולר ארה"ב 
מט"י כנגד 

המוצג ונדגם 
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במט"ח בדף 
BFIX-
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במערכת 

בלומברג כל 
חצי שעה החל 

 08:00מהשעה 
שעון תל אביב 

ועד השעה 
שעון תל  22:30
 אביב. 

 הפיקדון אינו נושא ריביתריבית: 

 :הגדרות

-BFIX כפי שהוצג ב 18.3.19נכס הבסיס ביום : בסיסשער 

Bloomberg FX FIXING  או בפרסום אחר כאמור בהגדרת נכס(
שעון תל אביב וכמפורט בטופס ההפקדה  15:00הבסיס( בשעה 

 המצורף.

-BFIX כפי שהוצג ב 18.3.20נכס הבסיס ביום שער חדש: 

Bloomberg FX FIXING  או בפרסום אחר כאמור בהגדרת נכס(
שעון תל אביב וכמפורט בטופס ההפקדה  15:00הבסיס( בשעה 

 המצורף.

ער שחל השער החדש ביום שאינו יום מסחר במט"ח, יידחה 
השער החדש ליום המסחר במט"ח הראשון שלאחריו ויהיה הבסיס/

שעון תל אביב ביום חול או  15:00שער החליפין כפי שהוצג בשעה 
 שעון תל אביב ביום שישי, ערב חג או חול המועד. 12:00בשעה 

 באופן הבא: שע"חטווח תנודתיות לנקבע 

. שער הבסיסעל מ 5%הרף העליון יהיה בגובה  -עליון רף
 5%עד שיעור של  שע"חרף זה מגביל את שיעור עליית 

  בסיסי.מעל שערו ה

שער תחת למ 5%הרף התחתון יהיה בגובה -תחתון רף
ביחס  5%. רף זה מגביל את שיעור הירידה עד הבסיס

 בסיסי.לשערו ה

 .הרף נבדק מול השער החדש בלבד

וי בין שער הבסיס שיעור השינ :שיעור שינוי שער החליפין
 .מנקודה לנקודה ש,לבין השער החד

 אופן חישוב המענק המותנה ותנאיו:

  במקרה שהשער החדש יהיה שווה/גבוה מהרף העליון
)מחוץ לטווח(,  או לחילופין שווה/נמוך מהרף התחתון

 %0.9שיעור המענק קופון קבוע בשיעור של יהיה 
 .לתקופה

  אם השער החדש יהיה נמוך מהרף העליון וגם גבוה
וגם שיעור שינוי שער  מהרף התחתון )בתוך הטווח(
 %90שיעור המענק יה יה החליפין יהיה שונה מאפס,

)שער  משיעור שינוי שער החליפין בערכו המוחלט
 הבסיס מול שער חדש מנקודה לנקודה(.

 נוי )שיעור שי אם השער החדש יהיה שווה לשער הבסיס
הפיקדון  קרןו שער החליפין אפס(, לא ישולם מענק

 .מובטחת ותפרע בתום כשנה

הפרטים המלאים והמחייבים של המוצר המובנה מפורטים 
בנספח לפרוטוקול הייעוץ ובטופס המשפטי של המוצר 

 "(. טפסי הפיקדוןהמובנה )"

מסמך זה לבין טפסי הפיקדון, בכל מקרה של סתירה בין 
 קדון. יגברו טפסי הפי

 
18.3.19 
בשעה 
13:30 

 

 

 


