פרק ו' | שימוש בכרטיס מידע/כרטיס בנק
הנפיק הבנק לבעלי החשבון כרטיס מידע ו/או הסכים הבנק להנפיק לבעלי החשבון ,לבקשתם ,כרטיס בנק ,יחול האמור
בפרק זה להלן.

.44

הגדרות
בפרק זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
"כרטיס בנק"  -כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב ,לרבות כל כרטיס חיוב ,כהגדרתו בחוק הנ"ל ,בשמשו ככרטיס בנק.
"כרטיס מידע"  -כרטיס המאפשר קבלת מידע באמצעות מכשירי בנק ממוכנים ,לרבות כל כרטיס חיוב ,כהגדרתו
בחוק כרטיסי חיוב ,בשמשו ככרטיס מידע.
"הכרטיס"  -כל כרטיס בנק וכרטיס מידע כאמור שיונפק ויימסר לבעלי החשבון או למורשה מטעמם על ידי הבנק.
"חוק כרטיסי חיוב"  -חוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו –  1986והתקנות שהותקנו ויותקנו על פיו ,כפי שיהיו מעת לעת.
"מכשירי בנק ממוכנים"  -מכשירי בנק ממוכנים ( )ATMשל הבנק ושל אחרים ,על סוגיהם השונים.
"עמדות הבנק"  -מכשירי בנק ממוכנים שהתקין ויתקין הבנק ,לרבות עמדות לשירות עצמי.

.45

הכרטיס
 .45.1הכרטיס הינו רכוש הבנק והוא מיועד לשימושו הבלעדי של מי מבעלי החשבון או המורשה מטעמם ,לו הונפק
הכרטיס .בעלי החשבון מתחייבים שלא לשנות באופן כלשהו את הנתונים המוטבעים על גבי הכרטיס .בעלי
החשבון או המורשה לא יהיו רשאים להעביר הכרטיס לאחר.
 .45.2בעלי החשבון יהיו רשאים להודיע לבנק ,בכל עת ,על סיום ההסדר לפי פרק זה .סיום ההסדר יכנס לתוקפו
רק עם החזרת הכרטיס.
 .45.3הבנק יהיה רשאי בכל עת ,בהודעה שתימסר לבעלי החשבון ,לבטל את רשות בעלי החשבון ו/או מורשה
מטעמם המחזיק בכרטיס ,להשתמש בכרטיס בנק .הביטול יכנס לתוקפו עם מסירת ההודעה .אין באמור לעיל
כדי לגרוע מזכותו של הבנק לבטל/להשעות מיידית את רשותם של בעלי החשבון ו/או מורשה מטעמם המחזיק
בכרטיס ,להשתמש בכרטיס בנק ,אם היה לבנק חשש סביר שבעלי החשבון לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם
כלפיו .הבנק יודיע לבעלי החשבון על ביטול/השעיה מיידיים כאמור ,בו זמנית עם הביטול/ההשעיה .כמו כן
רשאי הבנק לסרב ,ללא צורך בהנמקה כלשהי ,למסור לבעלי החשבון ו/או למי מטעמם כרטיס בנק חדש.
 .45.4בעלי החשבון מתחייבים לא לעשות כל שימוש בכרטיס ולהחזיר את הכרטיס לבנק ,מיד עם סגירת החשבון
מכל סיבה שהיא .בלי לגרוע מהאמור ,בעלי החשבון מתחייבים להחזיר כרטיס בנק עם ביטול רשותם להשתמש
בכרטיס זה על ידי הבנק.
החזרת הכרטיס ,בפרק זה ,משמעה – מסירתו בפועל לבנק או משלוחו לבנק כשהוא גזור ,בחלק הפס המגנטי
ובמספר המובלט שבו ,בדואר רשום.
 .45.5הכרטיס מאפשר קבלת שירותים בקווי תקשורת בעמדות הבנק ויחול לגביו האמור בפרק ז (שימוש בקווי
תקשורת) להלן.

.46

הנפקת כרטיס למורשה שאינו בעל החשבון
במקרה שבעלי החשבון יבקשו כי הכרטיס יונפק למורשה מטעמם שפרטיו יצוינו בבקשה לקבלת הכרטיס (לעיל
ולהלן" :המורשה") ,יחולו גם ההוראות דלהלן:
.46.1
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בעלי החשבון מצהירים בזה כי המורשה הורשה על ידם להחזיק בכרטיס ולהשתמש בו לביצוע כל הפעולות
אותן ניתן לבצע באמצעות הכרטיס (לרבות קבלת שירותים בקווי תקשורת בעמדות הבנק) ,ואם בעלי החשבון
הינם תאגיד – המורשה הוסמך על ידם ,בהחלטה שהתקבלה כדין ,לחייבם על ידי שימוש בכרטיס.
באמצעות הכרטיס ,יוכל המורשה לקבל ,במכשירי בנק ממוכנים למיניהם ,כל מידע בקשר עם החשבון
ושירותים בקווי תקשורת בעמדות הבנק.

תנאים כלליים לניהול חשבון

