
תעריפון עסק גדול כרטיסי חיוב: 6פרק 
(אלא אם צויין אחרת, ח"העמלות נקובות בש)

מכסימוםמינימוםשיעור/סכום

דמי כרטיס6.1

מראש לשנה8.00(1) (פ)משוב "/מידע" כרטיס 6.1.1

מראש לשנה72.00(1)למשיכת מזומן " - כספומט"כרטיס 6.1.2

:כרטיס אשראי מקומי6.1.3

חודשי19.80"בייסיק מקומי"כרטיס 6.1.3.1

חודשי19.80"דיינרס מקומי"כרטיס 6.1.3.3

:"אשראי בינלאומי"כרטיס 6.1.4

חודשי19.80"בייסיק בינלאומי"כרטיס 6.1.4.1

מראש19.80 חדשים3- ל" ויזה בינלאומי"כרטיס 6.1.4.2

חודשי19.80"ויזה בינלאומי"כרטיס 6.1.4.3

חודשי19.80"ויזה עיסקי"כרטיס 6.1.4.4

חודשי19.80"ויזה זהב"כרטיס 6.1.4.5

חודשי19.80"ויזה זהב עיסקי"כרטיס  6.1.4.6

חודשי19.80"דיינרס עיסקי"כרטיס 6.1.4.7

חודשי19.80"דיינרס בינלאומי"כרטיס 6.1.4.8

חודשי19.80"ויזה פלטינום"כרטיס 6.1.4.9

חודשי19.80"דיינרס פלטינום"כרטיס 6.1.4.10

חודשי19.80 "1משק " כרטיס דיינרס 6.1.4.11

חודשיfly card" 19.90" כרטיס דיינרס 6.1.4.12

חודשיfly card premium" 31.90" כרטיס דיינרס 6.1.4.13

חודשי19.80"מאסטרקארד " כרטיס 6.1.4.14

"מפתח כסף"  כרטיס אשראי   6.1.5

חודשי9.90מקומי" מפתח  כסף "כרטיס  ויזה 6.1.5.1

חודשי9.90בינלאומי" מפתח  כסף "כרטיס  ויזה 6.1.5.2

חודשי9.90מקומי" מפתח  כסף "כרטיס  מאסטר קארד 6.1.5.3

חודשי9.90בינלאומי" מפתח  כסף "כרטיס  מאסטר קארד 6.1.5.4

. 280₪כרטיס ראשון בחשבון במחיר ^                חודשי280.00כרטיס אינפיניט6.1.6
. 140₪כרטיס שני ומעלה בחשבון במחיר 

שירותים אחרים6.2

:שיחזור קוד סודי/חסימת כרטיס6.2.1

פטורגניבת הכרטיס/עקב הודעה על אובדן- 

65.00חסימת כרטיס עקב שימוש לרעה- 

15.00שיחזור קוד סודי-

, או חידוש של כרטיס מעוצב/חל גם על הנפקה ו30(3)הנפקה רגילה - הנפקת כרטיס חליפי 6.2.2
חידוש כרטיס הנושא תמונה/הנפקת

40(3)הנפקה מיידית - הנפקת כרטיס חליפי 

מיידי52הפעלה חמה כרטיסי אשראי6.2.3

מיידי52פי בקשתו-משלוח כרטיס לבית הלקוח על6.2.4

Prepaidעבור כרטיס   לכרטיס27.00(לגבי כרטיסים נטענים בלבד)דמי טעינה 6.2.5

מספר 
הסעיף

הוצאות מועד גביהגובה העמלהתיאור העמלה
מידע נוסף/הערותנוספות
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תעריפון עסק גדול כרטיסי חיוב: 6פרק 
(אלא אם צויין אחרת, ח"העמלות נקובות בש)

מכסימוםמינימוםשיעור/סכום

מספר 
הסעיף

הוצאות מועד גביהגובה העמלהתיאור העמלה
מידע נוסף/הערותנוספות

עבור כל תשלום0.55עמלת תשלום נדחה6.2.6

10שינוי מועד חיוב6.2.7

30(2)טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה 6.2.8

פירעון מוקדם של כל העסקאות בשל ביטול הכרטיס 30פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות6.2.9
.ייחשב לבקשה אחת

סך כל העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון 
יהיה כפוף , במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק

 40₪לתקרה של 

(4)ח "עמלת עסקאות במט6.2.10^

3.85%משיכת מזומן בחוץ לארץ6.2.11^

 16₪המתנהל באותו מטבע' משיכת מזומן בחוץ לארץ בחש6.2.12^

6.2.13

 6.00$רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי6.2.14

הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ6.2.15

25הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ6.2.16

הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר 15(2)איתור מסמכים 6.2.17
.חות לבקשת הלקוח"דו, לבקשת הלקוח

60(6)פירעון מוקדם של הלוואה 6.2.18

עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום העברה(7)העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ 6.2.19

מיידי 5.00$ח"כספומט6.2.20

 מסכום העסקה2.5%

 וגם ATMהעמלה תיגבה עבור משיכה במכשיר ^ 
.עבור משיכה בדלפק

מחיר המשלוח הינו בהתאם למחירון 
חברת השילוח ליעד אליו נשלח הכרטיס

:הערות לפרק כרטיסים מגנטיים
".מועדון"אין להחזיר דמי החברות ב.  מעלות הכרטיס75%בסכום שלא יעלה על , בימים, יזוכה הלקוח בהחזר יחסי לתקופה הנותרת, מידע/משוב/בעת ביטול כרטיס כספומט (1)
.במקרים בהם הטיפול יצריך הזמנת המסמך כאמור, בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ (2)
. במקרים בהם יתבקש שירות זה, בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ (3)
י שערי "במטבע שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה לדולר עפ .  2.5%י השער היציג בתוספת "בחשבון שקלי ההמרה תבוצע עפ. ח "עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה המבוצעת במטבע שונה מש (4)^

 .2.5%י שערי החברות הבינלאומיות בתוספת "ח ההמרה עפ"בחשבון מט . 2.5%י השער היציג של הדולר בתוספת "ח עפ"החברות הבינלאומיות וממנו תבוצע המרה לש
. עמלה זו תיגבה גם בשינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב (6)
.Western unionהעברת מטבע חוץ באמצעות  (7)

 270.00$עד  $ 19
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