
 

 
 

 ___________________________________ סניף

 _______________________________ שם לקוח:

 ______________________________ מס' חשבון:

 
 בקשה לקבלת כרטיס חיוב

 

") מבקש להצטרף להסדר הלקוחהמבקש הח"מ (להלן: " א .1
") של ישראכרט בע"מ ההסדרכרטיסי אשראי (להלן: "

טופס ב") ולקבל כרטיס אשראי כאמור המנפיקה(להלן: "
והינו בעל חשבון (להלן:  ")הכרטיסזה (להלן: "

"), הכל הבנק) בבנק הנקוב בבקשה זו (להלן: ""החשבון"
כמצויין בטופס זה. טופס פרטים לקבלת כרטיס חיוב 

הינו חלק בלתי  השנערך בסמוך לחתימה על תנאים אל
 .נפרד מתנאים אלה

למרות האמור לעיל תהיה המנפיקה, לצורך תנאים אלה,  ב.
 יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ

 לגבי כל שימוש בכרטיס בחו"ל. )1(

לגבי כל שימוש בכרטיס בישראל, אם הכרטיס אינו  )2(
 .מנושא את שמה או את סמליה של ישראכרט בע"

בלי לגרוע מזכויותיהן של כל אחת מהחברות הנ"ל  )3(
ין, תהיינה אלה רשאיות להעביר ולהמחות על פי כל ד

את זכויותיהן וחובותיהן כלפי הלקוח, האחת 
 לרעותה.

את שם הלקוח, ניתן לשימושו באופן  הנושאהכרטיס  א .2
אישי בלבד ואינו ניתן להעברה. הלקוח מתחייב לחתום 
על הכרטיס מיד עם קבלתו ולא להעבירו או למוסרו 
לאחר, בלי לגרוע מהוראות הדין בדבר מסירה לצורכי 

 שמירה.

במקרה שהלקוח הינו תאגיד ניתן הכרטיס לשימושו של   ב.
ייבו לצורך ההסדר (להלן: מי שהוסמך על ידי הלקוח לח

") ואשר שמו צויין בבקשה זו. במקרה זה המורשה"
יחתום המורשה על הכרטיס. בלי לגרוע מהתחייבויות 
 הלקוח, יחולו החובות על פי תנאים אלה גם על המורשה.

הוא מבקש כי הכרטיס  במקרה שהלקוח אינו תאגיד אך ג.
ן: ישא את שמו של שלוחו אשר צויין בבקשה זו (להל

") נוטל על עצמו הלקוח כלפי המנפיקה וכלפי המורשה"
הבנק אחריות לפעולות שלוחו בקשר לכרטיס וכל פעולות 
השלוח תיחשבנה כפעולות הלקוח. מוסכם בזאת כי 
ביטול השליחות יכנס לתוקפו רק מעת קבלת הודעה 
בכתב על כך מאת הלקוח במשרדי המנפיקה, ובתנאי 

 שצורף אליה הכרטיס.

יהיה בתוקף עד למועד שצויין עליו או עד הכרטיס  א .3
לביטולו כמפורט להלן. המנפיקה רשאית להנפיק ללקוח, 
ללא בקשה של הלקוח מראש, כרטיסים חלופיים 

לתקופות שמעבר לתקופת הכרטיס הראשון, קצרות או 
ארוכות יותר. המנפיקה רשאית לחייב את החשבון 

ר והפעלתו מראש בדמי הכרטיס והכללת הלקוח בהסד
בשעור שיהיה נהוג אצל המנפיקה,  ")דמי כרטיס(להלן: "

 בעת הנפקת הכרטיס או חידושו.

הכרטיס הוא בבעלות המנפיקה לרבות בזמן שהוא  ב.
 מוחזק על ידי הלקוח.

עם קבלת הכרטיס על ידי הלקוח תוקנינה ללקוח הזכויות  ג.
 ויוטלו עליו החובות כמפורט בתנאים אלה.

הכרטיס נועד לשמש אמצעי לרכישת מוצרים ולקבלת  א .4
") שלא במזומנים בבתי "המוצרים ביחדשירותים (להלן: 

עסק שבהסדר, כפי שתודיע עליהם המנפיקה מעת לעת 
"), וזאת בהתאם למחירים שיהיו נהוגים הספקים(להלן: "

אצל הספקים בעת רכישת המוצרים. המנפיקה רשאית 
 ספקים.להרחיב ולצמצם את רשימת ה

המנפיקה לא תישא באחריות כלשהי כלפי הלקוח במקרה  ב.
שהספקים יסרבו לכבד את הכרטיס או יתנו את כיבודו 
בתנאים כלשהם. על המנפיקה לא תחול אחריות בקשר 

אספקתם, כמותם, טיבם או איכותם של המוצרים -לאי
שנרכשו באמצעות הכרטיס והמנפיקה לא תהיה חייבת 

נגד הספקים בקשר לטענות  םלנקוט בצעדים כלשה
הלקוח אלא אם כן, יקבע אחרת בחוק. ללקוח שמורה 
הזכות לפעול במישרין נגד הספקים כפי שזכות זו קיימת 

 אילו נעשתה העסקה ללא שימוש בכרטיס.

הלקוח מתחייב לבדוק את פרוט החיובים שיסופקו לו  ג.
ולהודיע לה על השגותיו, אם תהיינה  מטעם המנפיקה

יום מיום קבלת דף ריכוז החיובים  30תוך כאלה, 
כמפורט בתנאים אלה. אם יעלה הלקוח את השגותיו 
לאחר תום התקופה הנ"ל וירצה לחלוק על כך שביצע 
עסקאות הכלולות בדף ריכוז החיובים, או לחלוק על 
סכומיהן או על פרטים כלשהם לגביהן, יחול על הלקוח 

ביצע את  עול ההוכחה בדבר שלילת העובדה שהלקוח
העסקה, או בדבר סכומה או פרטים אחרים, והלקוח יוכל 
לשלול את העובדה שביצע את העסקה, או את סכומה או 
פרטים אחרים לגביה אך ורק בראיות שבכתב. אם יהיו 
בידי המנפיקה מסמכים עליהם יכול הלקוח לבסס את 
טענותיו, תמציא המנפיקה עותקיהם ללקוח לפי דרישתו 

תשלום שיהיה נהוג אצל המנפיקה לענינים  שבכתב וכנגד
האמור לעיל אינו מטיל על המנפיקה  .אלה באותה עת
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חובה לשמור מסמכים כאמור ואינו פוגע בהוראות סעיף 
 .1986 –של חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו  5

הלקוח ישתמש בכרטיס רק לשם קבלת המוצרים ולא לקבלת  .5
כספים בצורה כלשהי מהספקים. למרות האמור לעיל, יהיה 
הלקוח רשאי לקבל כספים באמצעות הכרטיס בבנקים בחו"ל 
הקשורים להסדר. לענין זה, וזאת בתנאי כי הכרטיס הונפק 
לשימוש בחו"ל ובכפוף להוראות כל דין בכלל, ולהוראות 

ות לפיקוח על המטבע בפרט. הלקוח מאשר בזאת כי הנוגע
ידוע לו שמשיכת כספים בחו"ל באמצעות הכרטיס מוגבלת 
על פי הוראות הפיקוח על המטבע, ואינה בהכרח זהה 

 לסכומים בהם רשאי הלקוח להשתמש בכרטיס בחו"ל.

עם רכישת המוצרים מהספק, יציג הלקוח את הכרטיס,  א .6
ים המופיעים בשובר המכירה יבדוק וימלא את כל הפרט

") ויאשר בחתימתו השוברלו ע"י הספק (להלן: " גשיוצ
נכונות פרטי השובר. חתימת הלקוח על השובר  תא

תהווה ראיה לכאורה בדבר פרטי השובר, לרבות הסכום 
הנקוב בו. לצורך תנאים אלה המונח "השובר" כולל גם 
 מסמך כלשהו או כל אמצעי אלקטרוני או אחר לרישום

נתונים שיומצא למנפיקה ע"י הספק ושעליו הוטבעו ו/או 
 נרשמו או הוקלטו פרטים של הלקוח או הכרטיס.

המנפיקה רשאית לחייב את החשבון גם בגין שוברים  ב.
אשר פרטי הכרטיס הוטבעו בהם באמצעות הכרטיס או 
נרשמו עליהם, גם אם אינם נושאים את חתימת הלקוח 
או אף בגין שוברים ללא חתימה ו/או ללא הטבעה או 
במקרים ובאופן שהמנפיקה תביא לידיעת הלקוח או 

במקרים שבהם יוברר כי  וכןשייעשה בהם שימוש, 
הלקוח התכוון להשתמש בכרטיס או שתמורת רכישה 
של המוצרים תשולם באמצעות המנפיקה. אין באמור 

לחוק כרטיסי  9לעיל כדי לגרוע מזכויות הלקוח לפי סעיף 
 .1986 -חיוב, התשמ"ו 

אם יוסכם בין הלקוח והפסק על החזר כספי כלשהו  ג.
כן בדרך של זיכוי  הספק רשאי לעשות ללקוח, יהיה

החשבון באמצעות המנפיקה (גם אם טרם חויב) והלקוח 
מתחייב לחתום על שובר זיכוי לפי דרישת הספק (שובר 

 כזה ייחשב אף הוא במסגרת  הגדרת השובר).

החשבון יחויב במועדים שיהיו נהוגים לחיוב חשבונות  .א .7
הלקוחות אצל המנפיקה מעת לעת. למנפיקה שמורה 

שנות מועדי חיוב, לקבוע מועדים אחרים ונוספים הזכות ל
מאלו הנהוגים בעת כלשהי ולקבוע שיטת חיוב שונה, 

 יום מראש. 30עליהם או עליה תודיע המנפיקה 

המנפיקה זכאית לחייב את החשבון בהוצאות שונות  ב.
ן תשתיגרמנה לה, בקשר לשימור בכרטיס, בגין מ

אישורים לביצוע עסקת משיכת כספים, עמלות, הפרשי 
 שער, הוצאות תקשורת ותשלומים אחרים הנוגעים לענין.

אם תבוצענה בכרטיס עסקאות במטבע חוץ שהינו אירו  .א .8
או דולר, יחוייב החשבון בסך השווה לערכן בשקלים 
חדשים בהתאם לשער ההמרה בין מטבע החוץ דלעיל 

 לבין השקל.

ם בהם תבוצענה עסקאות במטבע חוץ, השונה במקרי  
מאירו או דולר, יומר סכום הרכישה המקורי לדולר של 
ארה"ב ע"י הארגון הבינלאומי ועל פי נוהליו ושעריו 
והחשבון יחויב בשקלים בהתאם לשער ההמרה שבין 

 הדולר לשקל.

עסקאות במטבע חוץ שבוצעו ע"י לקוח שבחר בחיוב  ב.
בע האירו ובקשתו אושרה ע"י חשבון בנק המתנהל במט

המנפיקה והבנק בו מתנהל חשבונו, יחויבו בחשבון 
.א. לעיל, למעט עסקאות במטע האירו 8כאמור בס"ק 

 שיחויבו באירו בחשבון הבנק המתנהל במטבע האירו.

עסקאות במטבע חוץ שבוצעו ע"י לקוח שבחר בחיוב  ג.
חשבון בנק המתנהל בדולרים ובקשתו אושרה ע"י 

אם נעשו  –קה והבנק בו מתנהל חשבונו, יחויבו המנפי
בסכומי העסקאות המקוריים בדולר ואם נעשו  –בדולר 

יומרו לפי שעריו ונהליו של  –במטבע חוץ שונה מדולר 
 הארגון הבינלאומי לדולר.

עסקאות במטבע חוץ שבוצעו ע"י לקוח שבחר הן בחיוב  ד.
 חשבון בנק המתנהל באירו והן בחיוב בנק המתנהל

בדולר ובקשתו אושרה ע"י המנפיקה והבנק בו מתנהל 
אירו אם בוצעו בחשבונו, יחויבו בהתאם לאמור לעיל 

במקור באירו ובדולר אם בוצעו במקור במטבע חוץ שונה 
 מאירו.

עסקאות בשקלים שבוצעו בחו"ל יחויבו בחשבון הבנק  ה.
 בשקלים.

שער העברות והמחאות מכירה,  –"שער ההמרה"  ו.
כהגדרתו בבנק הפועלים התקף בסמוך למועד חישוב 
סכום החיוב אצל המנפיקה או כל שער המרה אחר עליו 

 תודיע המנפיקה ללקוח.

 דולר של ארה"ב. –"דולר"  

לרבות משיכת מזומן בחו"ל וכן  –"עסקאות במטבע חוץ"  
עסקאות באמצעות האינטרנט המועברות למנפיקה 

 חו"ל.מ

לסכומי העסקאות במטבע חוץ כאמור לעיל יתווספו  ז.
עמלות שייקבעו ע"י המנפיקה ויפורסמו בתעריפון 

 המנפיקה כפי שיהיה מעת לעת.

המנפיקה תהיה רשאית לחייב, במועד חיוב כלשהו, ובהתאם  .9
לתנאי השוברים, את סכום כל השוברים הנוגעים לכרטיס 

עד למועד החיוב ואשר אשר יגיעו למנפיקה מאת הספקים 
טרם חויב בחשבון וזאת בלי להתחשב בתאריכים הרשומים 
על השוברים אלא אם הוסכם אחרת בין המנפיקה והספק. 
המנפיקה תמסור ללקוח, מעת לעת ובכפוף להוראות הדין, 
דף ריכוז חיובים ובו פרוט החיובים שבוצעו בקשר לשימוש 

ו במכשיר בכרטיס. מסירת הודעות אלה תיעשה בבנק א
אוטומטי של הבנק סמוך לאחר מועד החיוב, או במשלוח 
בדואר לפי בחירת המנפיקה. המנפיקה תהיה זכאית לחייב 

 את החשבון בגין הוצאותיה הכרוכות בהודעות הנ"ל.

סכום כל רכישת המוצרים באמצעות הכרטיס אצל ספק  .א .10
אחד במעמד רכישה אחד לא יעלה על סכום שייקבע 

על ידי המנפיקה לגבי הספק, והמנפיקה תהיה מעת לעת 
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לאשר לספק 
 לכבד את הכרטיס, בעסקאות ששוויין מעל הסכום הנ"ל,

או בנסיבות שבהן היא רשאית על פי הדין לעכב את 
ל המקרים האמורים לעיל, תהיה כהשימוש בו. ב

המנפיקה רשאית לאשר את השימוש בכרטיס במגבלות 
שתטיל. הספק יהיה רשאי להתנות את כיבוד הכרטיס 
באופן ספציפי בקבלת אישור לכך מהמנפיקה מראש גם 

 במקרים שלא כאמור לעיל.

המנפיקה תהיה רשאית שלא לאשר לספק ביצוע עסקה  ב.
עלול השימוש כאמור להוות בכרטיס, אם לפי חישוביה 

חריגה מהוראות הדין בקשר לפיקוח על המטבע. אולם 
אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על המנפיקה שלא 
לאשר עסקה כזו, והלקוח מתחייב לנהל את חישוביו 
באופן עצמאי ולא תחול על המנפיקה אחריות כלפי 
הלקוח אם אישרה או פרעה עסקה וכתוצאה ממנה חרגה 

 מהוראות הדין בשימוש בכרטיס.הלקוח 

ידי הלקוח -הלקוח מתחייב כי סך כל רכישות המוצרים על .11
באמצעות הכרטיס לא יעלה על יתרת הזכות בחשבון ביום 
חיוב החשבון או על כל סכום אחר שהבנק יסכים מראש 

 לכבדו באותו מועד.
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הלקוח אחראי לשלמות הכרטיס ולכל שימוש שייעשה בו  .א .12
פה או בטלפון או בכל -ועליו להודיע למנפיקה מיד בעל

דרך אחרת על אבדן הכרטיס, גניבתו או השחתתו. בכל 
מקרה יודיע על כך הלקוח גם בכתב תוך זמן סביר 
במישרין למנפיקה או באמצעות אחד מסניפי הבנק. 

שבון בגין כל כרטיס חדש המנפיקה זכאית לחייב את הח
בשעור שיהיה נהוג בעת הנפקת הכרטיס או חידושו. 
הלקוח מאשר כי ידוע לו שאובדן הכרטיס עלול לגרום נזק 
ללקוח, למנפיקה ולאחרים וינהג בהתאם לכך באשר 
לשמירתו. אם הונפק הכרטיס לשימוש גם בחו"ל ולפי 

קוח תנאים אלה חייב הלקוח בדיווח כאמור לעיל, יוכל הל
להודיע על האובדן או הגניבה לחברה או לבנק בחו"ל 

 הקשורים בתפעול הסדר הכרטיסים.

הלקוח ישוחרר על ידי המנפיקה מאחריותו על פי חוזה  ב. 
זה לנזקים העלולים להיגרם מחמת אבדן הכרטיס או 

את בהתאם להוראות כל דין כפי שיהיה זמחמת גניבתו, ו
אם להוראות הדין מעת לעת ובתנאי שהלקוח פעל בהת

ולהוראות המנפיקה על פיו. במקרים אלה תחזיר 
המנפיקה ללקוח את הסכומים בהם חויב החשבון (אם 

ו או נחוייב) ואשר נובעים משימוש בכרטיס לאחר אבד
גניבתו, בכפוף להוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת 
ולזכויות המנפיקה על פיו. הסכומים יושבו כערכם ביום 

 החיוב.

הלקוח נותן בזה למנפיקה הרשאה בלתי חוזרת, אשר זכויות  .13
המנפיקה תלויות בה, לזכות ולחייב את החשבון בכל סכום 
שיצויין בהודעות המנפיקה לבנק, כפי שתינתנה מעת לעת 
בקשר עם הסדר זה. כמו כן מרשה בזה הלקוח לבנק למסור 
למנפיקה מעת לעת מידע שתבקש בקשר עם הסדר זה 

 נות שלו בבנק.אודות חשבו

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של הלקוח לדרוש  
 השבה אם חויב הלקוח שלא על פי תנאים אלה ועל פי דין.

שימוש כלשהו בכרטיס אצל בתי עסק או בבנקים בקשר  .14
 לקניית אמינות או זיהוי הלקוח אינו במסגרת ההסדר.

עקב שימוש במקרה שתידרש המנפיקה לשלם כספים  .א .15
על ידי הלקוח בכרטיס שלא על פי תנאים אלה, ישפה 
הלקוח את המנפיקה מיד עם דרישתה הראשונה במלוא 
הסכומים שתישא בהם, ומבלי לפגוע באמור בסעיף זה, 
תהיה המנפיקה רשאית לחייב את החשבון בסכומים 

 אלה.

במקרה שהבנק לא יכבד חיוב כלשהו שיועבר אליו ע"י  ב.
שר לשימוש הלקוח בכרטיס, או שיכבד חיוב המנפיקה בק

כאמור באיחור, יישאו הסכומים שלא כובדו ריבית בשעור 
המירבי שיהיה נהוג באותה עת בבנק לגבי חריגות 
ופיגורים בחשבון חוזר דביטורי, עד למועד פירעונם 
בפועל והלקוח מתחייב לשלם סכומי ריבית זו למנפיקה, 

למרות  .את החשבוןאשר תהיה רשאית גם לחייב בהם 
האמור לעיל, חיובים במטבע חוץ יישאו ריבית בשעור 

 הדביטורי המירבי שיהיה נהוג לגבי אותו סוג מטבע.

הלקוח מתחייב להודיע למנפיקה על כל שינויים שיחולו  א .16
 בפרטיו המפורטים בטופס זה, סמוך לאחר אירועם.

כל במקרה שהכרטיס נמסר לשימושו של המורשה, אזי   ב.
עוד לא יודיע הלקוח למנפיקה על ביטול ההרשאה ויחזיר 
הכרטיס רשאים המנפיקה ו/או הבנק להמשיך ולחייב את 
החשבון והלקוח מוותר בזה על כל טענה בקשר לחיוב 
החשבון בגין שימושים של המורשה ומתחייב לשפות את 
המנפיקה ו/או את הבנק על כל נזק שיגרם להם עקב 

חוסר סמכות של המורשים להשתמש ביטול הרשאה ו/או 
בכרטיס על פי תנאים אלה. גם לאחר ביטול והשבה 
כאמור, רשאים המנפיקה ו/או הבנק לחייב את החשבון 

 בקשר לחיובים  שמקורם לפני ביטול הכרטיס והשבתו.

תנאים אלה יחולו כל עוד לא שונו ע"י המנפיקה (כמפורט  .א .17
 חדש. להלן) גם אם יוחלף הכרטיס בכרטיס

הסכם זה יהיה בתוקף עד לביטולו. בלי לגרוע מזכויות   ב.
הצדדים לפי כל דין, כל צד רשאי להביא הסכם זה לקיצו, 
מסיבות שייראו לו וללא צורך בנימוק, (גם אם טרם פג 
תוקפו של הכרטיס שבידי הלקוח) על ידי מתן הודעה 
לצד השני. המנפיקה רשאית לעכב את הכרטיס או 

צמה או באמצעות מי שתרשה לצורך זה, לקחתו, בע
בנסיבות המותרות על פי דין ובכפוף לאמור בהוראות 
הדין לענין זה. המנפיקה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח 

 בגין עיכוב הכרטיס הנובע מנסיבות טכניות בלבד.

בכל מקרה בו יודיע הבנק ללקוח כי לא יכבד יותר את   ג.
המנפיקה, ובכל מקרה בו יודיע חיובו של החשבון על ידי 

הבנק ללקוח כי הוא מבטל את המלצתו למנפיקה 
להנפקת הכרטיס ללקוח, תיחשבנה ההודעות הנ"ל 
כהודעות של המנפיקה ללקוח על ביטול הכרטיס והלקוח 
מתחייב להפסיק ולהשתמש בכרטיס מעת קבלת 

 ההודעה.

ביטול ההסכם על ידי הלקוח ייכנס לתוקף רק לאחר  ד.
קוח ישיב את הכרטיס למנפיקה, במישרין או שהל

באמצעות הבנק, ובהתאם להוראות הדין. ביטול הכרטיס 
עם קבלת ההודעה על  על ידי המנפיקה ייכנס לתוקף מיד

ביטול והלקוח יחזיר את הכרטיס למנפיקה או לבנק 
בהקדם האפשרי. אין בביטול כדי לגרוע מזכויות הצדדים 

ני הביטול, או הנובעות הנובעות משימוש בכרטיס שלפ
 משימוש בכרטיס ע"י הלקוח לאחר הביטול.

המנפיקה תהיה רשאית לבטל כרטיס שהונפק לשימוש  ה.
גם בחו"ל וכן לא להנפיק כרטיס כאמור, אם הורתה לה 
כך רשות מוסמכת על פי דין. הלקוח מאשר בזאת כי ידוע 
לו שביטול הכרטיס על פי הוראות המפקח על מטבע חוץ 

למנוע את זכותו לקבל כרטיס אשראי גם ממנפיקים  עלול
 אחרים.

הלקוח מצהיר שידוע לו כי המנפיקה רשאית לשנות מעת  א. .18
לעת את תנאי ההסדר ולהתאימם לצרכי השעה, או 
המסחר, לפי שיקול דעתה של המנפיקה, ולהכניס 
שינויים, תוספות והשמטות בהסדר ובתנאים אלה. כל 

טה כאמור ייכנסו לתוקפם מיד שינוי, תוספת או השמ
יום מיום שתינתן על כך הודעה ללקוח ויחולו  30בתום 

לגבי הכרטיס גם אם טרם פג תוקפו. אולם, למעט 
במקרים שבהם מותר התיקון או השינוי על פי הוראה 
כלשהי שבתנאים אלה, ולמעט במקרים שבהם התיקון 

קף הוא טכני או אינו גורע מזכויות הלקוח, לא יהיה תו
לתיקון אלא אם תגיש המנפיקה בקשה לאישור התיקון 

 לבית הדין המוסמך לחוזים אחידים.

אם ירצה הלקוח לבטל את ההסכם על פי תנאים אלה   ב.
עקב שינויים כאמור לעיל יהיה זכאי להחזר  דמי הכרטיס 
ששולמו בחלק היחסי לתקופת תוקף הכרטיס שטרם 

למנפיקה בכתב נוצלה, בתנאי שהודעתו על כך תימסר 
 ימים האמורה לעיל. 30בתוך תקופת 

במקרה בו החשבון הוא חשבון משותף ללקוח ולאחר  א. .19
וזכות הלקוח לחתימה בנפרד בחשבון תיפסק, לרבות 
במקרה של פטירת השותף בחשבון, יוחזר הכרטיס 

תהיה רשאית להמשיך  ויפסק השימוש בו. המנפיקה
לעיל, כל עוד לא  13ולחייב את החשבון כאמור בסעיף 

הודע למנפיקה בכתב ע"י הלקוח על ביטול זכות 
החתימה בנפרד בחשבון, ובכפוף לאמור בתנאים אלה 

  לגבי ביטול הכרטיס ופרישה מן ההסדר.

המנפיקה תהיה רשאית להעמיד לפירעון מיידי את כל  ב.
סכומי השוברים שיגיעו למנפיקה בקשר לשימוש 

מנפיקה על שינוי בזכויות בכרטיס, בכל מקרה שיוודע ל
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הלקוח בחשבון, פטירת הלקוח או שותפו בחשבון או 
גריעת כושרו המשפטי על פי דין של אחד מהם, או 
פתיחת הליכים (כולל זמניים) נגד הלקוח שהוא תאגיד 

פשיטת רגל או פירוק. כן  ,שעלולים להביא לכינוס נכסים
די תהיה המנפיקה רשאית להעמיד לפירעון מוקדם ומיי

את כל הסכומים העתידים להיות מחויבים בחשבון בקשר 
לרכישה בפירעון בתשלומים בכל המקרים הנ"ל וכן אם 
תבוטל המלצת הבנק על הנפקת הכרטיס או שהבנק לא 
יסכים לחייב את החשבון או שתבוטל הסכמה שניתנה. 
אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכות הלקוח או חליפו 

ית הנוסעים מפירעון מוקדם ומיידי באשר לחישובי הריב
 זה.

בכל מקרה בו יבוטל הכרטיס על פי תנאי הצטרפות אלה,  .20
רשאי הספק לשמור ברשותו כרטיס מבוטל שהוצג בפניו. 

 נטילת הכרטיס כאמור תיחשב כהודעת המנפיקה על ביטולו.

ידיו ואודותיו -הלקוח מאשר בזאת כי המידע הנמסר על .21
למנפיקה נמסר כדי לאפשר למנפיקה לשקול מעת לעת את 
הכללת הלקוח בהסדר ולאפשר למנפיקה לערוך עימו 
בירורים שונים ולהציע ללקוח אפשרויות חדשות הקשורות 
בהסדר. מסרת המידע אינה חובה על פי דין ונעשית על ידי 

כן מאשר הלקוח כי המידע יוחזק במאגרי הלקוח מרצונו. 
מידע של המנפיקה, ממוכנים או אחרים ויהיה בר גישה גם 

 לאלה שיעסקו עבור המנפיקה בהפעלת ההסדר.

אם הכרטיס הונפק במשולב עם כרטיס הבנק לשימוש  .22
") אזי יחולו כרטיס הבנקבמכשירי בנק אוטומטיים (להלן: "

התנאים שבבקשה זו לגבי חלק הכרטיס של המנפיקה, ויחולו 
התנאים שיוסכמו בין הבנק והלקוח לגבי חלק הכרטיס שהוא 
כרטיס הבנק. אם יבטל הבנק את ההסכם בינו ובין הלקוח 

לגבי כרטיס הבנק, או ישעה את השימוש בכרטיס הבנק, 
ידי המנפיקה ייחשבו הביטול או ההשעיה כאילו נעשה גם על 

 לגבי חלק הכרטיס של המנפיקה.

הצדדים מקנים בזאת סמכות שיפוט מקומית ייחודית, בכל  .23
התדיינות הקשורה ליחסים שבין הלקוח והמנפיקה, לבית 
המשפט המוסמך במדינת ישראל הקרוב ביותר למקום 
החתימה על תנאים אלה. הלקוח יהיה רשאי לתבוע גם בבית 

אביב. על תנאים אלה ועל יחסים בין  –משפט המוסמך בתל 
 הצדדים יחול הדין של מדינת ישראל.

כלשהו מתנאים אלה על ידי  שום הקלה או ויתור על תנאי .24
המנפיקה לא יחייבו את המנפיקה ולא יהוו הצדקה לאי קיום 
נוסף של תנאי כלשהו מתנאים אלה, אלא אם נעשו בכתב 

 ים מוסמכים שלה.בידי המנפיקה ו/או שלא בכתב ע"י פקיד

 הלקוח יישא בהוצאות ביול מסמך זה אם יהיה חייב בביול. .25

כל הודעה אשר תשלח בדואר רשום ע"י המנפיקה ללקוח  א. .26
לפי כתובתו הנזכרת בבקשה זו, תיחשב כאילו נתקבלה 

ימים ממועד משלוחה, אלא אם  10על ידי הלקוח בתום 
 .1986 – כן נקבע אחרת בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו

המנפיקה תהיה רשאית לפרסם הודעות ללקוח בקשר  ב.
להסדר לפי תנאים אלה ולשינויים בהסדר ובתנאיו בדרך 
של פרסום בשני עיתונים יומיים. כל הודעה שתפורסם על 
ידי המנפיקה כאמור תיחשב כהודעה שהגיעה לידיעתו 

 של הלקוח ביום פרסומה.

די לגרוע מזכותה של אין בדרכי ההודעה האמורות לעיל כ ג.
המנפיקה להביא הודעותיה לידיעת הלקוח בכל דרך 

 אחרת או מכל חזקה שבדין.
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 התנאים לעניין קביעת/שינוי מועד החיוב

החיוב במועד המצוין בבקשה זו יחול על עסקאות המבוצעות  .1
 בישראל בלבד.

כל הכרטיסים בחשבון שהונפקו או יונפקו ע"י המנפיקה,  .2
לשימוש אדם אחד, יחויבו במועד שנבחר, ולא ניתן לבחור 

 עבור איזה מהם מועד שונה.

בקשה זו לשינוי מועד תחול רק על מי שפרטי כרטיסיו  .3
"), והונפקו בחשבון המצויין הלקוחמופיעים בטופס זה (להלן: "

 בטופס זה.

מורשה מטעם תאגיד או מטעם הבעלים של אם הלקוח הינו  .4
החשבון, לא יוכל לבקש בעצמו את שינוי המועד. שינוי המועד, 

 במקרה זה, יבוצע אך ורק לבקשת התאגיד או בעל החשבון.

המנפיקה תהיה רשאית שלא לשנות את המועד, אם נתקבלה  .5
אצלה בקשה קודמת לשינוי מועד בפרק זמן שאינו עולה על 

 ה רשאית לשנות את פרק הזמן מעת לעת.יום, המנפיק 90

החל מהפעלת מועד החיוב המבוקש לראשונה, ועד בכלל,  .6
יחויב הלקוח באופן שוטף במועד זה בגין עסקאות שיבצע 
ויקלטו אצל המנפיקה בתקופה שתחלוף קלנדרית בין מועד 

 למועד.

רשאית אך לא חייבת, לחייב במועד המבוקש המנפיקה תהיה  .7
/או יבוצעו ו/או עסקאות שנקלטו ו/או יקלטו עסקאות שבוצעו ו

אצלה, לפני מועד השינוי בפועל. אם תבחר המנפיקה שלא 
לעשות כן, יחויב הלקוח בגין עסקאות אלו בלבד, במועד 
שקדם לשינוי, וזאת עד לפירעון מוחלט וסופי בגין עסקאות 

 שביצע.

פירעון האשראי בגין עסקאות המבוצעות על פי תנאי  .8
משופר, או תנאי קרדיט בתשלומים קבועים  ישראקרדיט

"), יבוצעו במועד המבוקש. הריבית בגין הקרדיט(להלן: "
אשראי זה תחויב, בתחילת חודש, אחת לתקופה, במועדים 

 וכפי שיקבע על ידי הבנק.

פירעון האשראי והריבית בשיטת הקרדיט כפופים לתנאי 
 הקרדיט שנקבעו או יקבעו על ידי הבנק.

בחודש, וביצע במהלך  2-לקוח המחויב במועד שונה מה .9
החודש הקלנדרי הקודם למועד זה, עסקאות בתשלומים 
הצמודים לדולר או עסקאות בתשלומים הצמודים למדד 
המחירים לצרכן, יחויב בתשלום הראשון חודש לאחר המועד 
הנהוג לחיוב בעסקאות בתשלומים שאינם צמודים. בעסקאות 

ע שער הדולר של ארה"ב לפי שער המכירה צמודות דולר יקב
(העברות והמחאות) של הדולר של ארה"ב כפי שיהיה נהוג 
בבנק הפועלים ביום העסקים הסמוך לראשון לחודש שלאחר 

 ביצוע העסקה.

בעסקאות צמודות מדד יקבע שער "מדד היסוד" על פי המדד 
 שיפורסם בחודש הקניה.

ת לחייב את הלקוח למרות האמור לעיל, המנפיקה תהיה רשאי
בגין עסקאות אלה במועדי החיוב הנהוגים בעסקאות 

 בתשלומים שאינם צמודים.

בעסקאות בתשלומים שבוצעו בסניפי הבנקים במסגרת הסדר  .10
המנפיקה לפני שינוי המועד, אשר בהן חושבה מראש הריבית, 
יהיה רשאי הבנק לגבות מהלקוח הפרשי ריבית, בין באמצעות 

צעות חיוב החשבון, אם שינוי המועד יגרור הכרטיס ובין באמ
 בעקבותיו הארכת תקופת האשראי.

שינוי המועד מותנה באישור הבנק ואישור המנפיקה.  .11
המנפיקה והבנק רשאים שלא לשנות את מועדי חיוב קודמים 

 שנקעו לכרטיס ו/או ללקוח, על ידם או בהסכמתם.

ים למנפיקה שמורה הזכות לשנות מועד חיוב, לקבוע מועד .12
אחרים ונוספים מאלו הנהוגים בעת כלשהי, לבטל מועדים 
כלשהם, לקבוע שיטת חיוב שונה ולהכניס שינויים בתנאים אלו 

 יום מראש. 30ואחרים עליהם תודיע 

 

ין הלקוח לבין המנפיקה ו/או בין הלקוח לבין תנאים אלו באים בנוסף לתנאי הבקשה לקבלת הכרטיסים ו/או לכל הסכם אחר שנערך או יערך ב
 הבנק.
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 תנאי הסדר "ישראקרדיט משופר"

במסגרת הסכם "בקשה לקבלת כרטיס בנק/כרטיס מידע" וכפוף לתנאי החוזה הדביטורי הכללי וכל מסמך אחר שנחתם ויחתם בינינו, הריני 
הסדר אחר אשר יחליף הסדר זה, וליהנות ממסגרת אשראי שתקבע ") ולכל ההסדרמבקש בזה להצטרף להסדר ישראקרדיט משופר (להלן: "

") והכל בתנאים הכרטיסעל ידכם, לפי שיקול דעתכם, מפעם לפעם, לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות כרטיס האשראי שבידי (להלן: "
 כמפורט להלן: 

 מסגרת האשראי .1
דכם מפעם לפעם, לפי מסגרת האשראי שתקבע לי על י .א

שיקול דעתכם, תפורט בהודעת החיוב שתשלח לי ע"י 
"). תקרת ישראכרטחברת ישראכרט בע"מ (להלן: "

האשראי בכרטיס משותפת לכל הסדרי האשראי הקיימים 
 ושיהיו קיימים בקשר לשימוש בכרטיס בארץ ובחו"ל.

אתם תהיו רשאים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי, לשנות  .ב
מסגרת האשראי, בין לי בנפרד, ובין  מפעם לפעם את

לכלל מחזיקי הכרטיסים, או לסוגים או קבוצות מסוימות 
 של מחזיקי כרטיסים.

, אך לא חייבים, להעמיד לי אשראי אתם תהיו רשאים .ג
מפעם לפעם מעל מסגרת האשראי, ולשוב ולהעמידו בכל 

 עת על המסגרת הקיימת.

 אופן העמדת האשראי .2
במסגרת ההסדר, אהיה רשאי לרכוש מצרכים ושירותים 

 MasterCardבאשראי ע"י שימוש בכרטיסים ישראכרט מקומי, 
 ,MasterCard Platinumשנים),  3-בינלאומי (ל

, MasterCard Business, GoldMasterCard  :כדלקמן 

כל רכישה בגינה אבקש אשראי  –לגבי רכישות בארץ  .א
הרכישה, כעסקת ישראקרדיט, תסומן על ידי בשובר 

ותיחשב כבקשה לקבלת אשראי מכם בגובה סכום 
העסקה, או לחילופין, אודיע לכם מראש כי כל החיובים 
(לרבות דמי חבר ועסקאות בתשלומים) הקשורים לכרטיס 

 יחשבו כעסקאות שברצוני לבצע במסגרת ההסדר.

תחייבו החשבון המחויב בגין  –לגבי רכישות מחו"ל  .ב
") בסכום כל חיוב שיגיע החשבוןבכרטיס (להלן: "השימוש 

מחו"ל, מיד עם הגיע החיוב, אלא אם כן אודיע לכם מראש 
כי כל החיובים (לרבות דמי חבר ועסקאות בתשלומים) 
הקשורים לכרטיס יחשבו כעסקאות שברצוני לבצע 

 .במסגרת ההסדר

 תחילת תקופת האשראי .3
מחויב מחזיק  תקופת האשראי לגבי כל חיוב תתחיל ביום בו

כרטיס בגין אותו חיוב לו היה זה שובר רגיל, ולגבי חיובים 
מועד ביום הגעת כל אחד מהחיובים מחו"ל (להלן: " –מחו"ל 

 ").תחילת תקופת האשראי

 מועדי פירעון קרן האשראי .4

 קרן האשראי תפרע על ידי, על פי המסלול המפורט בס"ק .א
א' להלן, אלא אם כן תאשרו לי, לפי בקשתי, לפרוע את 

 קרן האשראי על פי המסלול המפורט בס"ק ב' להלן:

מוסכם עלי שאישור הפירעון לפי המסלול המפורט בס"ק 
ב' להלן נתון לשיקול דעתכם הבלעדי, וכפוף להמצאת 

 בטחונות לשביעות רצונכם המלאה.

חויב במסלול זה י –מסלול הפירעון לשיעורים  .1
החשבון מידי חודש החל בחודש שלאחר תחילת 
תקופת האשראי, בתשלומים שכל אחד מהם יהיה 
בשיעור באחוזים מיתרת האשראי המנוצל שייקבע 

 על ידי ויאושר על ידכם.

במסלול זה יחויב  –"משלמים מתי שרוצים"  מסלול .2
החשבון בסכום קרן האשראי המנוצל, כולו או חלקו, 

 5די ובלבד שאודיע לכם על כך במועד שיבוקש על י
 ימי עסקים מראש לפני מועד הפירעון המבוקש.

 1א'  עפ"י המסלול המפורט בס"ק נפרעת קרן האשראי .ב
לעיל, אך לא צוין על ידי שיעור התשלום המבוקש, יחויב 
החשבון מידי חודש החל בחודש שלאחר תחילת תקופת 

 5%האשראי, בתשלומים שכל אחד מהם יהיה בשיעור 
(חמישה אחוזים) מיתרת האשראי המנוצל, אך לא פחות 

 ש"ח בכל חודש. 100-מ

ות אתם תהיו רשאים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי, לשנ .ג
ב'  4-א' ו 4מפעם לפעם את השיעורים כמפורט בס"ק 

 לעיל, וסכומי המינימום של כל תשלום.

בכל מקרה שתווצר חריגה ממסגרת האשראי, יחויבו, על  .ד
אף האמור לעיל, הסכומים שבחריגה במועדי החיוב הרגיל 

 או ביורוקרד./כנהוג בישראכרט ו

בו יחויב החשבון אשר לא יפרע על ידי במועד כל סכום  .ה
החיוב, ישא ריבית פיגורים בשיעור הגבוה ביותר שיהא 
נהוג אצלכם על יתרות חובה בחשבונות דביטוריים שלא 

 נפרעו במועדם.

 הריבית .5

וכפוף לאמור להלן, בשיעור  הריבית בגין האשראי תהא, .א
הריבית הבסיסית (הידועה גם בשם "ריבית פריים") 

___ ה אצלכם מפעם לפעם ובתוספת % ___נהוג יהשתה
"), (ריבית מתואמת שנתית הריביתלכל חודש (להלן: "

נכון למועד חתימת כתב זה בשיעור % ________) ועד 
 לפרעונו המלא בפועל.

הריבית תחושב על ידכם על היתרות היומיות, השבועיות  .ב
או האחרות לפי קביעתכם, ותשולם על ידי, או תצורף 

בסוף כל חודש, או כל תקופה אחרת שתיקבע על  לקרן
 ידכם, לפי שיקול דעתכם הבלעדי.

אתם תהיו רשאים, לשנות את שיעור הריבית, את דרכי  .ג
חישובה על כל מרכיביה, בכל עת, והודעה בדבר שינוי 
הריבית שתשלח לי על ידכם ו/או על ידי ישראכרט, בדואר 

ים יומיים או רגיל, או תפורסם בסניף הבנק ובשני עיתונ
בכל דרך אחרת שתהא מקובלת אצלכם, תחייב אותי 
לעניין זה החל מתום שלושה ימי עסקים מיום פרסומה או 

 קבלה על ידי.

 אי העמדת האשראי והעמדה לפירעון מיידי .6

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהיו רשאים, אך  .א
 לא חייבים, שלא להעמיד לי אשראי או כל חלק ממנו.

שראי המבוקש יחד עם יתרת האשראי סכום הא .1
 עולה על מסגרת האשראי. -המנוצל 

ש"ח, או מסכום  150 -האשראי המבוקש הינו פחות מ  .2
אחר אשר יודע לי על ידכם ו/או על ידי ישראכרט 

 מפעם לפעם.

במקרה שתדרשו לכבד חיוב/ים מחו"ל בגין שימוש  .3
בכרטיס שנעשה לאחר שהודע לי על ידיכם, או על ידי 

אכרט, או לכלל מחזיקי הכרטיסים, או לסוגים או ישר
לקבוצות מסוימות של מחזיקי כרטיסים, כי בוטלה 

 מסגרת האשראי, או כל בוטל הסדר ישראקרדיט.

במקרה של סירוב להעמיד לי את האשראי או כל חלק  .ב
א לעיל, תהיו רשאים אך לא חייבים  ממנו, כאמור בס"ק

להעמידו כאשראי לתקופה שתתחיל בתחילת תקופת 
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האשראי ותסתיים בתום החודש שלאחר החודש בו 
אחר שיקבע על ידכם,  מועדהועמד כאמור, או בכל 

 בשיעור הריבית כמפורט להלן.

 2אירע אחד או יותר מהמקרים המפורטים בס"ק  .1 .ג
תהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כל  להלן,

לכם ממני בגין האשראים,  הסכומים המגיעים ושיגיעו
או כל חלק מהם, בהודעתכם על העמדה לפירעון 
מיידי כאמור, יצויין מועד ההעמדה, והחל מאותו מועד 
יחויב החשבון ביתרתם הבלתי מסולקת של כל 
 האשראים אשר הועמדו לי על פי כתב זה בצירוף

ריבית שלא סולקה עד אותו מועד, וישא ריבית 
 כמפורט בתנאי ניהול החשבון.

 ואלה המקרים המזכים בהעמדה לפירעון מיידי: .2

אם אפר או לא אקיים תנאי כל שהוא מתנאים  א.
אלה, או התחייבויות אחרות שבהם התחייבתי או 

 אתחייב כלפיכם ו/או כלפי ישראכרט ו/או יורוקרד.

לקבלת נכסים או  ונס נכסים, או ינתן צואם ימונה כ ב.
יוטל עיקול, או תינקט פעולת הוצאה לפועל על כל, 
או חלק מרכושי או כל בטוחה שנמסרה לכם על 

 ידי.

אם אפגר בתשלום סכום כלשהוא במסגרת  ג.
 ימים. 7 –ההסדר ל 

במקרה של מוות, פסילת דין, פשיטת רגל, מאסר,  ד.
 פירוק או עזיבת הארץ על ידי.

אם ייסגר החשבון בבנק או אפסיק לפעול בו, או  ה.
אעביר את פעילותי לגבי רכישות באמצעות 
הכרטיס לחשבון בסניף אחר שלכם, או אם יבוטל 

 הכרטיס מסיבה כלשהיא.

אם יבוטל ההסכם ביניכם ובין ישראכרט ו/או  ו.
 יורוקרד או יפקע תוקפו מכל סיבה שהיא.

ותיכם על פי החוזה האמור לעיל אינו פוגע בזכוי .3
הדביטורי הכללי לבטל כל האשראי, להקטינו או 
להעמידו על היתרה המנוצלת בלבד, על פי שיקול 

 דעתכם.

 פירעון מוקדם .7
אני אהיה רשאי, בכל עת, להורות לכם לחייב את החשבון בסך 
כל היתרה הבלתי מסולקת של האשראי או חלק ממנו. הפירעון 

ידיכם במועד החיוב החודשי הקרוב המוקדם, כאמור יבוצע על 
") ובלבד מועד פירעון מוקדםלמועד ההוראה (להלן: "

ימי עסקים לפני מועד  5שהוראותיי יגיעו אליכם לפחות 
 הפירעון המוקדם.

 תשלום נידחה .8

הואיל והאשראי על פי כתב זה יינתן לי על ידכם בלבד, והואיל 
ועליכם יהיה להעביר לישראכרט את כל הסכומים בגין הוצאותי 
במועדי החיוב הרגילים כמתחייב על פי ההסכם ביניכם לבין 

לחוק  10ישראכרט, לא תהיה לי הזכות כמפורט בסעיף 
, ולא בעניין תשלום נדחה 1986 –כרטיסי החיוב התשמ"ו 

תהיה לי כל זכות תביעה כלפיכם בכל הנוגע לאספקת 
 השירותים ו/או המצרכים על פי הכרטיס.

 יום עסקים .9

בכל מקרה בו יחול מועד חיוב כלשהו על פי כתב זה או על פי 
ההסכם ביניכם לבין ישראכרט ביום שאינו יום עסקים, ידחה 
 מועד חיוב זה ליום העסקים הראשון שלאחריו, יום עסקים

יום בו פתוח הבנק לעסקים, למעט ערב יום  –לעניין זה משמעו 
 כיפור.

 הודעות .10

כל הודעה במסגרת ההסדר תינתן על ידי פרסום בשני עיתונים 
יומיים, או לפי בחירתכם, על ידי הודעה בדפי הפרוט 
החודשיים אשר יישלחו אלי בדרך המקובלת בישראכרט, או על 

 ידי הודעה אחרת בכתב.

 הסכומים ע"י ישראכרטחישוב  .11

וחישוב הסכומים שיגיעו לכם ממני, מפעם לפעם  הואיל
במסגרת ההסדר, יעשה באמצעות  ישראכרט, הנני מתחייב 
להודיע לישראכרט ללא דיחוי על כל השגה או התנגדות שיהיו 
לי, אם יהיו, בקשר לכל תמצית חשבון, אישור ו/או מסמך אחר 

ישראכרט בקשר להסדר. שישלחו לי על ידכם ו/או על ידי 
 העתק מההשגה או מההתנגדות כאמור ישלח לכם, לידיעתכם.

 עמלה .12

אתם תהיו רשאים לפי שיקול דעתכם לגבות ממני עמלת 
הקצאת אשראי בגין הענקת אשראי על פי ההסדר, בשיעור 

 שייקבע על ידכם מפעם לפעם ויודע לי.

 ספרי הבנק וספרי ישראכרט .13

כרט ישמשו הוכחה לכאורה ספרי הבנק וספרי חברת ישרא
 לרשום בהם בכל הנוגע לכתב זה.

 תחולת החוזה הדביטורי וההסכמים האחרים .14

בקשה זו כפופה להוראות החוזה הדביטורי הכללי שנחתם ו/או 
בינינו, להוראות ההסכמים שנחתמו על ידי עם קבלת  יחתם

הכרטיס עם ישראכרט או עמכם ונספח ההסכמים הנ"ל, וכן 
לכל יתר המסמכים שנחתמו ו/או יחתמו על ידי כלפיכם, מפעם 

 לפעם.
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 תנאי קרדיט בתשלומים קבועים
 "קרדיט בתשלומים קבועים" תנאי

מעתה תוכל לנצל את מסגרת האשראי אשר העמיד לך הבנק 
") הן במסגרת הסדר "ישראקרדיט משופר" (שתנאיו הבנק(להלן: "

 –להלן  ;נחתמו על ידך במסגרת הבקשה לקבלת כרטיס חיוב
הסדר קרדיט) והן במסגרת ההסדר "קרדיט  –הבקשה) (להלן 

הסדר התשלומים), שתנאיו מפורטים  –בתשלומים קבועים" (להלן 
 להלן:

 מסגרת האשראי .1

גובה מסגרת האשראי שהועמדה לך על ידי הבנק,  .1.1
המסגרת), מפורט בהודעת החיוב  –כאמור לעיל (להלן 

החודשית הנשלחת אליך על ידי חברת כרטיסי האשראי 
 -כרטיס האשראי שברשותך (להלן, בהתאמה   מנפיקת

 .הכרטיס)חברת כרטיסי האשראי, 

 המסגרת משותפת להסדר הקרדיט ולהסדר התשלומים. .1.2

הבנק יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדית, לשנות  .1.3
מפעם לפעם את מסגרת האשראי, בין בנפרד, ובין לכלל 
מחזיקי הכרטיסים, או לסוגים או קבוצות מסויימות של 

 מחזיקי כרטיסים.

מפעם הבנק יהיה רשאי אך לא חייב, להעמיד לך אשראי  .1.4
לפעם מעל מסגרת האשראי, ולשוב ולהעמידו בכל עת 

 על המסגרת הקיימת.

 אופן העמדת האשראי .2

תהיה רשאי לבצע עסקאות לרכישת מצרכים ושירותים (להלן 
עסקה או עסקאות) על ידי שימוש בכרטיס על פי הסדר  –

 התשלומים, באופן הבא:

 לגבי רכישות בארץ .2.1

 -תסמן את השובר המעיד על ביצוע העסקה (להלן 
כעסקה במסגרת הסדר התשלומים, ופירוט  השובר)

 מספר התשלומים המבוקש לפירעון העסקה.

לחילופין, תודיע לבנק, מראש ובכתב, שכל החיובים 
הקשורים לכרטיס (כולל דמי חבר ועסקאות תשלומים 
 שאינן במסגרת הסדר התשלומים, אך למעט פירעונות

במסגרת הסדר הקרדיט ו/או הסדר התשלומים) ייחשבו 
כעסקאות שברצונך לבצע במסגרת הסדר התשלומים, 
באופן שסכומי כל העסקאות שתבוצענה על ידך במהלך 
החודש שבין שני מועדים עוקבים של חיוב הכרטיס בגין 
עסקאות רגילות (היינו: עסקאות שאינן במסגרת הסדר 

כל עסקה כזו תיקרא להלן  התשלומים או הסדר הקרדיט:
עסקה רגילה) ירכזו לסכום אחד, אשר ייפרע במספר –

תשלומים כפי שתודיע לבנק בעת מתן ההודעה הנ"ל 
 סל חיובי הארץ) –(להלן 

 לגבי רכישות בחו"ל .2.2
תודיע לבנק, מראש ובכתב, שכל החיובים הקשורים 
לכרטיס ייחשבו כעסקאות שברצונך לבצע במסגרת 

באופן שסכומי כל העסקאות הסדר התשלומים, 
שתבוצענה על ידך במהלך החודש שבין שני מועדים 
עוקבים של חיוב הכרטיס בגין עסקאות רגילות, ירוכזו 
לסכום אחד, אשר ייפרע במספר תשלומים כפי שתודיע 

 סל חיובי חו"ל). –לבנק בעת מתן ההודעה (להלן 

במקרה של ביצוע עסקה וחיוב החיוב (כהגדרתו להלן)  .2.3
ינה כעסקה רגילה, תוכל לבקש מהבנק, לאחר חיוב בג

את החיוב האמור כאילו העסקה החשבון, כי יפרוס 
בוצעה מלכתחילה כעסקה במסגרת הסדר תשלומים. 
בקשתך תופנה לבנק או לחברת כרטיסי האשראי במהלך 

החיוב הבא  מועדהחודש שבין מועד ביצע החיוב לבין 

ו לחברת כרטיסי לאחריו בגין עסקאות רגילות. לבנק א
האשראי יהיה שיקול דעת בלעדי אם להיענות לבקשתך 

 אם לאו.

 תחולת הסדר האשראי .3

במקרה שלאחר הצטרפותך להסדר התשלומים ו/או  .3.1
להסדר הקרדיט תסמן שובר של עסקה ספציפית באופן 
שונה, ייחשב האמור כהוראה ספציפית שלך לגבי שובר 

יתר העסקאות זה בלבד, ולא יהא בכך כדי לשנות לגבי 
 שלך.

תבקש  ןבמקרה שתצטרף להסדר התשלומים, ולאחר מכ .3.2
או תבקש לבטל את לעבור להסדר קרדיט או להיפך 

השתתפותך בהסדר/ים האמורים, הרי שעל כל 
העסקאות שנקלטו בחברת כרטיסי האשראי, עד למועד 
קבלת הודעתך האמורה בחברת האשראי, יחול ההסדר 

ול ההסדר המבוקש או יבוטל הקיים, וממועד זה ואילך יח
 ההסדר, לפי העניין.

 אופן הפירעון .4

 –חשבונך בבנק בו מחוייבים השימושים בכרטיסך (להלן  .4.1
החשבון) יחויב, בגין עסקאות המבוצעות במסגרת הסדר 
התשלומים, החל מחודש לאחר מועד החיוב בו היה 

 מחויב אילו העסקה היתה מבוצעת כעסקה רגילה.

ידך במסגרת הסדר התשלומים האשראי שינוצל על  .4.2
יסולק בתשלומים חודשיים רצופים של קרן וריבית, כאשר 
סכומם הכולל של הקרן והריבית בכל אחד מהתשלומים 
 בגין עסקה כלשהי או בגין סל עסקאות כלשהו יהיה זהה.

כל עסקה תיפרע במספר תשלומים כפי שיצוין בשובר, או  .4.3
כפי  –בי חו"ל אם מדובר בסל חיובי הארץ או בסל חיו –

שתודיע לבנק, ובלבד שמספר התשלומים יהיה מקובל 
 בבנק; והכל בכפוף לתנאים שלהלן:

, 3-18במספר התשלומים הנע בין  אם תבחר .4.3.1
ש"ח (היינו  25 -קרן כל תשלום לא תפחת מ  יאז

 –(להלן  ש"ח) 75 –סכום עסקה מינימלי 
"הסכום המינימלי") או מכל סכום אחר עליו 

או חברת כרטיסי האשראי, מעת  יודיעו הבנק
 לעת.

, 19-36אם תבחר במספר תשלומים הנע בין  .4.3.2
הסדר קרדיט ענק בתשלומים),  –(להלן 

אפשרית רק אם יתקיימו שני התנאים 
 המצטברים הבאים:

ש"ח  50 –קרן כל תשלום לא תפחת מ  .א
ש"ח) או  950 –(היינו סכום עסקה מינימלי 

חברת מכל סכום אחר עליו יודיעו הבנק או 
 כרטיסי האשראי, מעת לעת.

בית העסק בו בוצעה העסקה הרלוונטית  .ב
אושר על ידי חברת כרטיסי האשראי לבצע 
עסקאות במסגרת הסדר קרדיט ענק 

 בתשלומים.
אם לא יתמלאו שני התנאים המצטברים 

 4.3.4, 4.3.5דלעיל יחול האמור בסעיפים 
 בהתאמה להלן.

התשלומים מספר ת הבנק יהיה רשאי לשנות א .4.3.3
וכן את הסכומים בהודעה שתינתן על ידו או על 

 ידי חברת כרטיסי האשראי.

צוין בשובר מספר תשלומים שאינו תואם את  .4.3.4
האמור לעיל, יהיה הבנק רשאי לקבוע מספר 
תשלומים בהתאם לכללים לעיל ואשר יתאים, 
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ככל האפשר למספר התשלומים שצוין בשובר 
 עסקה ובכלל זה להתייחס אליו כאל שובר

 רגילה.

צויין בשובר סכום הנמוך מן הסכום המינימלי  .4.3.5
יהיה הבנק רשאי להתייחס אליו כאל שובר 

 עסקה רגילה.

מספר התשלומים בהם יחויב החשבון בפועל 
יפורט בהודעת החיוב החודשית הנשלחת אליך 

 על ידי חברת כרטיסי האשראי.

 חריגה ממסגרת האשראי .5

הבלתי מסולק שהועמד לך סכומו הכולל של האשראי המנוצל ו
באמצעות הכרטיס, בין אם במסגרת הסדר התשלומים ובין אם 
במסגרת הסדר הקרדיט, לא יעלה על המסגרת, בכל נקודת 

 זמן.

ם ובמקרה בו כיבודו של שובר כלשהו יביא לחריגה מסכ
המסגרת, יהיה הבנק רשאי שלא לכבד את העסקה נשוא 

ולחייב את השובר כעסקה במסגרת הסדר התשלומים, 
החשבון בסכום השובר כולו (אף מעבר לסכום החורג) במועד 

 החיוב הקרוב הרגיל הנהוג בכרטיס לגבי עסקאות רגילות.

 הריבית .6

כל עסקה במסגרת הסדר התשלומים תישא ריבית  .6.1
קבועה, ששיעורה ייקבע ביום קליטת שובר העסקה 
בחברת כרטיסי האשראי, על פי שיעור הפריים בצירוף 

 כפי שיהיו במועד הנ"ל. להלן,תוספת הסיכון (כהגדרתם 

שיעור ריבית פריים הנקבע על ידי הבנק,  –"פריים" 
ויות במשק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתח

ובשוק האשראי, ומפורסם על ידי הבנק בין היתר 
 בסניפיו.

תוספת הסיכון שתקבע על ידי הבנק,  –"תוספת הסיכון" 
מעת לעת לפי שיקול דעתו, לאשראי במסגרת הסדר 
התשלומים, בהתאם לסוג הכרטיס ו/או לכל קריטריון 

 אחר ותודע ללקוח.

נהוגים בבנק הריבית בצירוף תוספת הסיכון, כפי שיהיו 
 .במועד כלשהו, יקראו להלן: "ריבית הסדר התשלומים"

 – לעיל 6.1על אף האמור בסעיף  .6.2

אם ניתן האשראי באמצעות פריסת תשלומים ל"סל  א.
חיובי הארץ" ו/או "סל חיובי חו"ל", ייקבע שיעור ריבית 
יחיד לסך סכומי העסקאות המרכיבים את הסל באותו 

דר התשלומים במועד בו חודש על פי שיעור ריבית הס
היו סכומי העסקאות נשוא אותו סל להיפרע, אילו היו 

 מבוצעות כעסקאות רגילות בארץ.

ם ילגבי עסקאות אשר ביקשת לפרוע במספר תשלומ ב.
ם אחר אשר עליו י(או מספר תשלומ 18העולה על 

יודיעו הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי מעת לעת) 
יהיה הבנק רשאי, לשנות את שיעור הריבית לגבי 

 –יתרת התקופה שתתחיל בתום פירעון התשלום ה 
(או כל תשלום אחר כאמור בהודעה הנ"ל) (להלן  18
 מועד השינוי). –

במקרה כזה, יהיה שיעור הריבית בגין יתרת האשראי 
י מסולק לתקופת האשראי שתתחיל במועד הבלת

השיעור שהיה חל על היתרה הנ"ל אילו  –השינוי 
הועמדה מחדש כאשראי במסגרת הסדר התשלומים 

 במועד השינוי.

 2.3במקרה בו ייענה הבנק לבקשתך כמתואר בסעיף  ג.
לעיל, יקבע שיעור הריבית בגין כל עסקה על פי ריבית 

ה בתאריך ביצוע הסדר התשלומים כפי שתהיה נהוג
 בקשתך הנ"ל ע"י הבנק.

על פי מספר החודשים השלמים בהם  הריבית תחושב .6.3
הועמד אשראי על חשבון המסגרת לעסקה מסוימת או 
לסל עסקאות, לפי הענין, היינו: החל מן המועד בו היו 

עות כעסקאות רגילות צהעסקאות מחויבות אילו היו מבו
אותו תאריך בארץ, ועד למועד החיוב העתידי, שחל ב

בחודש, בו אמור האשראי בגין אותן עסקאות להיפרע 
 במלואו.

הריבית תחושב על היתרה הבלתי מסולקת של כל עסקה  .6.4
או סל עסקאות, לפי הענין. הבסיס לחישוב הריבית הינו 
שיעור הריבית הנומינלי השנתי שנקבע לעסקה או לסל 

 360 –יום בחודש ומחולק ב  30 –העסקאות מוכפל ב 
 ם.יו

בכל אחד מהמקרים המפורטים מטה, הרי שאם בפועל  .6.5
יועמד אשראי על חשבון המסגרת לתקופה שאינה מספר 
שלם של חודשים, יחייב או יזכה הבנק (בהתאם למקרה) 
את החשבון בריבית נוספת בגין החלק היחסי החסר או 

 העודף, הכל בכפוף לפירוט שלהלן:

ך של האשראי בתארי במקרה של פירעון מוקדם .6.5.1
 שאינו מועד חיוב החשבון בגין עסקאות:

הבנק יחייב את החשבון בחלק היחסי של 
הריבית אותה אמור היית לשלם במועד החיוב 
הקרוב, וזאת על ידי חלוקת מספר הימים 
המדויק שחלף ממועד החיוב הקודם ועד למועד 

 , לפי העניין.366ו/או  365-החיוב הנוכחי. ב 

לבקשתך כמתואר ייענה הבנק במקרה בו  .6.5.2
 :2.3בסעיף 

הבנק יבחר, לפי שיקול דעתו, באחת מן 
 החלופות הבאות:

הבנק יזכה את החשבון בחלק היחסי של  .א
הריבית אותה תשלם במועד החיוב הסמוך, 
וזאת ע"י חלוקת מספר הימים המדויק 
 שחלף ממועד חיוב החשבון כעסקה רילה

ועד למועד העמדת סכום העסקה כאשראי 
, לפי 366ו/או  365-על חשבון המסגרת ב

 העניין.

 או

הבנק יתייחס לעסקה כאילו בוצעה  .ב
מלכתחילה כעסקה במסגרת הסדר 
התשלומים, באופן שיעמיד את סכום 
העסקה בערך המועד שבו חויב החשבון 

 בגינה בעסקה רגילה.

 במקרה של בחירה בסל חיובי חו"ל. .6.5.3

ק יחשב את הריבית היומית שנצברת בגין הבנ
כל עסקה הנכללת בסל חיובי חו"ל, החל 
מהמועד בו היתה מחויבת כל עסקה כזו אלמלא 

המועד המקורי), ועד למועד  –נכללה בסל (להלן 
 חיוב העסקה בפועל במסגרת סל חיובי חו"ל.

הריבית תחושב על פי שיעור ריבית הסדר 
 התשלומים במועד המקורי.

ית שתחושב על ידי הבנק, כאמור, תיזקף הריב
לחובת החשבון בסמוך ליום העסקים הראשון 
של החודש שלאחר החודש בו הועמד האשראי 

 במסגרת סל חיובי חו"ל.

התקצרה או התארכה תקופת האשראי בפועל, מחמת  .6.6
שבקשת לשנות את מועד החיוב של השימושים 
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בכרטיסך, ימשיך לראות הבנק את תקופת האשראי 
תקופה המקורית ולא ישנה את סכומי התשלומים כ

החודשיים, אף אם ישנה את מועד תשלומם למועד 
החיוב שביקשת. הבנק רשאי לשנות האמור לעיל, 

 בהודעה שתינתן על ידו או ע"י חברת כרטיסי האשראי.

 פרוט בהודעת החיוב .6.7
במסגרת הסדר  יתרת חובך לבנק בקשר עם אשראים

התשלומים וכן שיעור הריבית הנהוג בבנק לאשראי מסוג 
זה יפורטו בהודעת החיוב החודשית הנשלחת אליך ע"י 
חברת כרטיסי האשראי. מובהר, כי הנתונים המפורטים 
בהודעה האמורה נכונים ליום עיבודם בחברת כרטיסי 

 האשראי כמפורט בהודעת החיוב.

ר תשלום לבית העסק בו בוצעה , כי תמורת כל שובמובהר בזה .7
ה כעסקה רגילה, כי הבנק או צעהעסקה נשוא השובר כאילו בו

באחריות  חברת כרטיסי האשראי אינם נושאים ולא ישאו
כלשהי בקשר לאספקתם, כמותם, טיבם או איכותם של מוצר 
או שירות כלשהם שנרכשו על ידך במסגרת הסדר התשלומים, 
וכי הנך חייב ותהיה חייב בפירעון כל התשלומים בקשר עם 

המסגרת במלואם ובמועדם, בלא שתוכל לעורר כל טענה 
 שהיא בקשר לכך, מעבר לאמור בהוראות הדין.

ה בו, על פי תנאים אלה או על פי הבקשה רשאים בכל מקר .8
הבנק או חברת כרטיסי האשראי לבצע פעולה מסוימת, אין הם 

 חייבים לבצעה.

בכל מקרה בו, על פי תנאים אלה או הבקשה, רשאים הבנק או  .9
חברת כרטיסי האשראי לחייב חשבון כלשהו שלך, רשאים הם 

ובין אם  לעשות כן בין אם אותו חשבון מצוי ביתרת זכות
ביתרת חובה, ולרבות את יתרת החובה תיווצר כתוצאה מחיובו 

 של אותו חשבון, כאמור.

יד' המפורטים בהסדר "ישראקרדיט משופר" -סעיפים ו' .10
שבבקשה יחולו בשינויים המחוייבים גם בכל הנוגע להסדר 
התשלומים, אולם בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים 

 ל יכריע האמור בתנאים אלה.אלה לבין האמור בפרק הנ"

תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהבקשה, אולם בכל  .11
 מקרה של סתירה ביניהם יכריעו האמור בתנאים אלה.

* (הרינו להביא לידיעתך כי יתכן שעסקה שתבוצע על ידך 
 ").36"/"אמק"ס 36במכשיר אוטומטי תסומן כ"ישראכרט 
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 נאים להסדר אשראי מהירת
 
 קוח/ה נכבד/הל

") הנפיקה לך כרטיס ישראכרטהואיל וישראכרט בע"מ (להלן: "
 ").הכרטיסאשראי (להלן: "

 ")הבנקוהואיל והבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "
העמיד לך מסגרת אשראי מיוחדת לרכישת  מצרכים ושירותים 
באמצעות הכרטיס, אותה באפשרותך לנצל הן במסגרת הסדר 

") והן במסגרת הסדר הסדר הקרדיט"ישראקרדיט משופר" (להלן: "
"). תנאי הסדר התשלומים"קרדיט בתשלומים קבועים" (להלן: "

רת הבקשה הסדר הקרדיט ו/או הסדר התשלומים מפורטים במסג
") (מסגרת האשראי הנ"ל הבקשה לכרטיסלקבלת הכרטיס (להלן: "

 ").המסגרתתכונה להלן: "

הננו שמחים להודיעך כי תוכל/י לנצל את המסגרת הן במסגרת 
הסדר הקרדיט, הן במסגרת הסדר התשלומים והן במסגרת הסדר 

"). על פי הסדר האשראי הסדר"אשראי מהיר" (להלן: " –חדש 
כל/י לנצל את המסגרת וזאת מבלי לבצע עסקאות האשראי תו

בכרטיס לרכישת מצרכים ו/או שירותים. סכומו של כל ניצול על 
") לא יעלה משיכהחשבון המסגרת על פי הסדר האשראי (להלן: "

מיתרת סכומה של המסגרת הבלתי מנוצלת כפי שתהיה  75%על 
ל מעת לעת ובלבד שהסכום הכולל של היתרה שטרם נפרעה של כ

המשיכות גם יחד כפי שיהיו במועד הבקשה בצירוף המשיכה 
) ש"ח (שלושים אלף שקלים חדשים 30,000המבוקשת לא יעלה על 

מסכום המסגרת הבלתי מנוצלת, הנמוך מביניהם.  75%או על 
לעניין זה, סכום המסגרת הבלתי מנוצלת משמעו סכום המסגרת 

בתכניות הסדר בניכוי היתרה הבלתי מסולקת של אשראי שהוענק 
הקרדיט, הסדר התשלומים והסדרי אשראי אחרים מהסדר אשראי 

 מהיר, שיופעלו ע"י ישראכרט.

 להלן תנאי הסדר האשראי:

סכום המסגרת שהועמדה לך על ידי הבנק כאמור לעיל מפורט  .1
בהודעת החיוב החודשי הנשלחת אליך על ידי ישראכרט (לעיל 

 ").הודעת החיוב החודשיולהלן: "

המסגרת משותפת להסדר הקרדיט, הסדר התשלומים והסדר  .2
 האשראי.

 1,000 -משיכה תיעשה בשקלים חדשים וסכומה לא יפחת מ  .3
 ש"ח (אלף שקלים חדשים) או כל סכום שיודע מעת לעת.

 ערוץ פניה לניצול .4
 באפשרותך לבצע משיכה באופן המתואר להלן:

באמצעות פניה טלפונית לישראכרט (או מי מטעמה)  .4.1
בלת מענה אנושי, או באמצעות פניה טלפונית לק

לישראכרט (או מי מטעמה) לקבלת מענה אוטומטי, או 
באמצעות פניה לישראכרט (או מי מטעמה) באינטרנט. 
הנחיות נוספות לגבי אופן ההצטרפות להסדר והמסמכים 
לחתימתך יימסרו לך בעת פנייתך הראשונה לביצוע 

 המשיכה.

מטעמה) יהיו רשאים בעתיד  הבנק ו/או ישראכרט (או מי .4.2
לשנות את ערוץ הפניה לניצול ו/או להוסיף ערוץ/צי פניה 
לניצול נוסף/פים ועל כך תקבל הודעה מהבנק ו/או 

 ישראכרט (או מי מטעמה)

פנייתך לישראכרט (או מי מטעמה) כאמור לעיל בבקשה  .4.3
") בכל ערוץ פניה לניצול כאמור הבקשהלמשיכה (להלן: "

גם כהסכמתך לאמור בכתב זה  תשמשזה,  4בסעיף 
) ולבנק לפעול מטעמהוכהרשאה שלך לישראכרט (או מי 

 על פי האמור בכתב זה וכל המתחייב ממנו.

אם הבנק ו/או ישראכרט, כמתפעלת ההסדר עבור הבנק  .4.4
(או מי מטעמה), ייעתרו לבקשה, חשבונך בבנק בו 

") יזוכה החשבוןמחויבים השימושים בכרטיס (להלן: "
 ימי עסקים ממועד הבקשה. 3ם המשיכה עד בסכו

מובהר בזה במפורש כי רק זיכוי החשבון בסכום  .4.5
המשיכה המבוקש בבקשה מהווה את הסכמתו של 
הבנק, ו/או ישראכרט כמתפעלת ההסדר עבור הבנק (או 

 מי מטעמה), להיעתר לבקשה.

בסמוך לאחר מועד זיכוי החשבון בסכום המשיכה  .4.6
תשלח אליך הודעה בכתב בה  –אם יזוכה  –המבוקש 

יפורט בין היתר, שיעור הריבית (כהגדרת מונח זה להלן) 
 בגין אותה משיכה.

 אופן הפירעון .5
כל מועד  -הביטוי "מועד החיוב החודשי" משמעו להלן  .5.1

חיוב חודשי של החשבון בגין שימוש בכרטיס בו מחויבת 
עסקה רגילה המבוצעת בש"ח באמצעות הכרטיס (ללא 

 גרת).ניצול המס

החשבון יחויב בגין כל משיכה, החל ממועד החיוב  .5.2
החודשי הקרוב למועד זיכוי החשבון בסכום המשיכה 

 ולאחר מכן בכל מועד חיוב חודשי.

משיכה תסולק בתשלומים חודשיים רצופים של קרן  .5.3
, כאשר סכומם הכולל של הקרן והריבית בכל אחד תוריבי

לם, במקרה מהתשלומים בגין אותה משיכה יהיה זהה. או
שהחשבון יזוכה בגין משיכה כלשהי במועד שאינו מועד 
החיוב החודשי, אזי על אף האמור לעיל, במועד החיוב 
החודשי הקרוב למועד זיכוי החשבון בסכום המשיכה, 
תחויב/י בגין המשיכה בתשלום נוסף של ריבית גישור 
(כהגדרת מונח זה להלן) בלבד, וסכום תשלום זה יהיה 

ה מסכומי התשלומים האחרים של קרן וריבית נפרד ושונ
 בגין אותה משיכה.

משיכה תפרע במספר תשלומים של קרן וריבית הנע בין  .5.4
לפי בחירתך בבקשה ובמקרה והחשבון יזוכה בגין  3-24

משיכה כלשהי במועד שאינו מועד החיוב החודשי אזי 
פרע בנוסף למספר התשלומים הנ"ל בתשלום תהמשיכה 

 לעיל. 5.3גישור כאמור בסעיף נוסף של ריבית 

הבנק יהיה רשאי לשנות את מספר התשלומים מעת 
לעת בהודעה שתינתן על ידו ו/או על ידי ישראכרט (או מי 

 מטעמה).

פרטי התשלומים (של קרן המשיכה ו/או הריבית  .5.5
כהגדרתה להלן ו/או ריבית גישור כהגדרתה להלן), 

לוח ומועדיהם יכללו בלוח תשלומים (להלן: "
") אשר יישלח אליך על ידי ישראכרט (או מי התשלומים

 .מטעמה) סמוך לאחר זיכוי החשבון בסכום המשיכה

 חריגה מהמסגרת .6
סכומו הכולל של האשראי המנוצל והבלתי מסולק שהועמד ו/או 
יועמד לך באמצעות הכרטיס, על חשבון המסגרת בין אם 
במסגרת הסדר הקרדיט ו/או בין אם במסגרת הסדר 
התשלומים ו/או בין אם במסגרת הסדר האשראי לא יעלה על 

 סכום המסגרת, בכל נקודת זמן.

 הריבית .7

בגין משיכה, תשלם/מי לבנק ריבית קבועה (לעיל ולהלן:  .7.1
") המורכבת מריבית בשיעור הריבית" או "ריבית"

"פריים" (כהגדרתו להלן), בצירוף תוספת סיכון. שיעור 
הריבית בגין כל משיכה ייקבע בהתאם לשיעור הפריים 
ותוספת סיכון כפי שיימסר לך על ידי ישראכרט (או מי 
מטעמה) בזמן הבקשה באותו ערוץ פניה שתוגש 
הבקשה. אשר על כן יתכן שלמשיכה אחת תקבע ריבית 
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קבועה בשיעור שונה מהשיעור שייקבע למשיכה אחרת. 
הבנק ו/או ישראכרט (או מי מטעמה) יהיו רשאים בכל 
עת (כפוף לאמור בכל דין) לפי שיקול דעתם לשנות את 

 שעור הפריים ו/או תוספת הסיכון לגבי משיכות עתידיות.
שיעור הריבית הבסיסית (פריים) הנקבע ע"י  –"פריים" 

ם לפעם בהתאם להתפתחויות הבנק ומשתנה מפע
במשק ובשוק האשראי ומפורסם ע"י הבנק בין היתר 

 בסניפיו.

לגבי כל משיכה, הריבית בהסדר האשראי המהיר  .7.2
הכלולה בתשלומי הקרן והריבית השווים תחושב על פי 
מספר החודשים השלמים בהם יועמד האשראי בהתאם 
ו למשיכה, היינו החל ממועד חיוב חודשי אחד (כולל אות

מועד) ועד למועד החיוב החודשי האחרון בתקופת 
העמדת האשראי המהיר (לא כולל אותו מועד). לגבי 
החיוב החודשי הראשון בכל משיכה דהיינו, מועד החיוב 

 –החודשי הסמוך למועד זיכוי החשבון בסכום המשיכה 
הריבית תחושב ממועד זיכוי חשבונך בסכום המשיכה 

ד החיוב החודשי הסמוך לו (כולל אותו מועד) ועד למוע
 (לא כולל אותו מועד).

הריבית תחושב על היתרה הבלתי מסולקת של המשיכה.  .7.3
הבסיס לחישוב הריבית הינו שיעור הריבית השנתי 

יום בחודש ומוחלק  30-שנקבע לאותה משיכה מוכפל ב 
 יום. 360-ב 

על אף האמור לעיל, במקרה שהחשבון יזוכה בסכום  .7.4
מועד החיוב החודשי, אזי במועד   המשיכה במועד שאינו

החיוב החודשי הקרוב למועד האמור, הבנק ו/או 
ישראכרט (או מי מטעמה) י/תחייב את החשבון בחלק 
היחסי של הריבית וזאת על ידי הכפלת סכום המשיכה 
בשיעור הריבית ובמספר הימים המדויק שיחלוף ממועד 

ד זיכוי החשבון בסכום המשיכה (כולל אותו מועד) וע
למועד החיוב החודשי הראשון הסמוך אליו (לא כולל 

 –מועד זה) לאחר חלוקתם של מספר הימים הנ"ל ב 
 ").ריבית גישורלפי העניין (להלן: " 366ו/או  365

לשנות את מועד החיוב של השימושים בכרטיס  אם תבקש/י .8
(בהתאם לתנאים לעניין "קביעת/שינוי מועד החיוב" המפורטים 

תיענה, או אם מכל סיבה אחרת  ך, ובקשתבקשה לכרטיס)ב
מועד החיוב של השימושים בכרטיס ישתנה, לא ישפיע שינוי 
מועד החיוב על משיכה קיימת באותה עת. מבלי לגרוע 
מכלליות האמור לעיל, מובהר כי מועדי חיוב החשבון לגבי 
משיכה קיימת באותה עת, כקבוע בלוח התשלומים שישלח 

החיוב בגין  מועדגם לאחר שינוי  אליך יישארו ללא שינוי
 השימושים האחרים (כולם או חלקם) בכרטיסך.

לפיכך מובהר כי ככל שנעשה שימוש בכתב זה במונח "מועד 
החיוב החודשי", הכוונה הינה למועד החיוב החודשי לפני כל 

 שינוי בו כאמור.
הבנק ו/או ישראכרט (או מי מטעמה) רשאי לשנות האמור 

שתינתן על ידי הבנק ו/או על ידי ישראכרט (או לעיל, בהודעה 
מי מטעמה) ובין היתר לשנות גם את מועדי הפירעון לסילוק 
משיכה קיימת ולגבות/להחזיר הפרשי ריבית אם שינוי מועד 

 החיוב יאריך/יקצר את תקופת האשראי, לפי העניין.

פירעון מוקדם, של מלוא או חלק  לפרוע תהייה/תהי רשאי/ת .9
כלפי הבנק בגין משיכה כלשהי וזאת באמצעות  מיתרת חובך

פניה טלפונית לישראכרט (או מי מטעמה). אם תתאפשר פניה 
למענה אוטומטי ו/או באינטרנט ו/או כל פניה בערוץ אחר הבנק 
ו/או ישראכרט (או מי מטעמה) יודיעך. הפירעון המוקדם יבוצע 
בפועל לכל המאוחר עד שלושה ימי עסקים לאחר קבלת 

ך כאמור. אופן הפירעון ייעשה בדרכים כפי שתהיינה פניית
נהוגות בכל עת בבנק ו/או בישראכרט. פירעון מוקדם מלא או 
חלקי של יתרת חוב בגין משיכה כלשהי לא יבוצע במועד 

 ע לאותה משיכה.בהחיוב החודשי שנק

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגבי פירעון מוקדם  .9.1
בגין משיכה כלשהי אופן של חלק מיתרת חובך לבנק 

 הפירעון יהיה כדלקמן:
אותו ביקשת לפרוע  החשבון יחויב בסכום .9.1.1

בפירעון מוקדם ובנוסף בריבית על הסכום 
שייפרע בפירעון מוקדם שתחושב כדלקמן: 
הסכום שנפרע בפירעון מוקדם יוכפל בשיעור 
הריבית ובמספר הימים המדויק שיחלוף ממועד 

אותו מועד) ועד החיוב החודשי הקודם (כולל 
למועד הפירעון המוקדם (לא כולל אותו מועד) 

 365 –לאחר חלוקתם של מספר הימים הנ"ל ב 
 , לפי העניין.366ו/או 

 ךבכל מקרה של פירעון מוקדם חלקי, בפניית .9.1.2
לבצע פירעון מוקדם תוכל/י לבחור כי היתרה 
הבלתי מסולקת של המשיכה (קרן) לאחר 
הפירעון המוקדם והריבית בגינה ימשיכו להיפרע 
במספר תשלומים זהה למספר התשלומים 
שנותרו באותה משיכה או כי מספר התשלומים 

 יקטן.
מובהר כי התשלומים לאחר הפירעון המוקדם 

שיים רצופים ושווים החלקי יהיו תשלומים חוד
של קרן וריבית וישולמו במועד החיוב החודשי 
החל מהמועד החיוב החודשי הסמוך למועד 
הפירעון המוקדם. האמור בכתב זה ימשיך לחול 
על היתרה הבלתי מסולקת של המשיכה לאחר 

 הפירעון המוקדם החלקי בשינויים המחויבים.
 למען הסר ספק מובהר כי לא יחול שינוי בשיעור

הריבית לגבי יתרת קרן המשיכה הבלתי 
 מסולקת לאחר הפירעון המוקדם החלקי.

האמור לעיל, לגבי פירעון מוקדם  מבלי לגרוע מכלליות .9.2
 מלא בגין משיכה כלשהי אופן הפירעון יהיה כדלקמן:

החשבון יחויב במועד הפירעון המוקדם בסכום קרן יתרת 
המשיכה שטרם סולקה ובנוסף בריבית על הסכום 

ייפרע בפירעון מוקדם שתחושב כדלקמן: הסכום ש
שנפרע בפירעון מוקדם יוכפל בשיעור הריבית ובמספר 
הימים המדויק שיחלוף ממועד החיוב החודשי הקודם 
(כולל אותו מועד) ועד למועד הפירעון המוקדם (לא כולל 

 –אותו מועד) לאחר חלוקתם של מספר הימים הנ"ל ב 
 , לפי העניין.366ו/או  365

 פרוט בהודעת החיוב החודשי .10
בהודעת החיוב החודשי תקבל/י בין היתר פרוט כדלקמן שיהיה 

 מעודכן למועד המצוין בהודעת החיוב החודשי.
יתרת חובך (קרן) לבנק בגין הסך הכולל של המשיכות  .10.1

 שטרם נפרעו.

שעור הריבית הנהוג בבנק למשיכות במסגרת הסדר  .10.2
 החודשי.האשראי, במועד משלוח הודעת החיוב 

 דמי טיפול .11
בגין הטיפול של ישראכרט (או מי מטעמה) בכל משיכה, יגבו 
דמי טיפול עבור כל משיכה על פי התעריפון המקובל 
בישראכרט (או מי מטעמה) באותה עת. החשבון יחויב בסכום 
דמי הטיפול במועד החיוב החודשי הקרוב למועד זיכוי החשבון 

 בסכום אותה המשיכה.

 ב החשבון ע"י ישראכרטעמלה בגין חיו .12
אם בהתאם לתנאי ניהול החשבון תחויב/י מעת לעת בעמלה 
בגין חיוב החשבון ע"י ישראכרט אזי הבנק יהיה רשאי לחייב 
את החשבון בעמלה כאמור בגין חיובים הנובעים מהסדר 

 האשראי וזאת בתחילת כל חודש בגין החודש שחלף.
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שלומים קבועים" ב"תנאי "קרדיט בת 9 –ו  8האמור בסעיפים  .13
 יחולו בשינויים המחויבים בכל הנוגע להסדר האשראי.

יד' בפרק "תנאי הסדר  -, ו', ט' 3האמור בסעיפים א', ה' 
ישראקרדיט משופר" שבבקשה לכרטיס יחול, בשינוים 

 המחויבים גם בכל הנוגע להסדר האשראי.
בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור 

 "ל, יכריע האמור בתנאים אלה.בפרקים הנ

שאר תנאי הצטרפותך להסדר כרטיסי ישראכרט יחולו 
 בשינויים המחויבים גם על כל בקשה.

משיכה במסגרת הסדר זה לא תיכלל במניין הפעולות וסכומה  .14
לא ייכלל בסכומי העסקאות לצורך קבלת פטור מדמי חבר 

 בכרטיס.

לכרטיס, אולם תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהבקשה  .15
 בכל מקרה של סתירה ביניהם יכריע האמור בתנאים אלה

 

 בע"מ בנק מסד ישראכרט בע"מ

 :אישור מבקש הכרטיס

 אני מאשר את הפרטים האמורים בטופס זה על שני צידיו ואני מסכים לכל התנאים האמורים בו

 קבלתי עותק מטופס זה.

 

_________________________ _________________________________ 
 חתימת מבקש הכרטיס תאריך 

  

 14מתוך  13|  עמוד  CALL  :2448   |  *www.bankmassad.co.ilבנק מסד בע"מ  | מסד  7.18מסד  |   103כאש 



 תנאי מסגרת הכרטיס –נספח לבקשה לקבלת כרטיס חיוב 
מסגרת אשראי לכלל השימושים בכרטיס  –"מסגרת הכרטיס"  .א

בארץ ובחו"ל. ובכלל זה: רכישת מוצרים ו/או שירותים, עסקאות, 
עסקאות בתשלומים, אישורים בתוקף של עסקאות (גם אם 
העסקה לא תבוצע מכל סיבה שהיא), משיכות מזומנים בחו"ל, 
עמלות, הסדר "ישראקרדיט", הסדר "קרדיט בתשלומים", "אשראי 

ל הסדר אשראי אחר בכרטיס ולמעט: ריביות ומשיכת מהיר" וכ
כנים בארץ. אין בהגדרת מסגרת הכרטיס ומזומנים ממכשירים ממ

 כדי להתיר שימושים שלא אושרו בכרטיס.

ידי הבנק בו מתנהל החשבון בו –מסגרת הכרטיס ניתנת על  .ב
 "), על פי שיקול דעתו הבלעדי.הבנקהונפק כרטיסך (להלן: "

ת הכרטיס יופיע בדף ריכוז החיובים החודשי סכום ותוקף מסגר .ג
") ישראכרטו/או בכל הודעה אחרת מאת ישראכרט בע"מ (להלן: "

 או הבנק.

תוקף מסגרת הכרטיס יהא לתקופה של  – תוקף מסגרת הכרטיס .ד
עד שנה אחת. כפי שיודיעו הבנק ו/או ישראכרט בשם הבנק ללקוח 

 בדף ריכוז החיובים ו/או בכל הודעה אחרת.

בתום תקופת מסגרת הכרטיס יהא  – ש מסגרת הכרטיסחידו .ה
פי שיקול דעתו, להעמיד ללקוח  –(אך לא חייב) הבנק, על רשאי 

מסגרת כרטיס לתקופה או לתקופות נוספות, שלא תעלינה על 
שנה אחת בכל פעם, ובסכום לפי שיקול דעתו של הבנק. הודעה 

ודעה על על חידוש מסגרת הכרטיס ועל סכומה (אם תחודש), או ה
אי חידוש מסגרת הכרטיס, תפורט בדף ריכוז החיובים ו/או בכל 

 הודעה אחרת.

הבנק יהיה רשאי לבטל  –ביטול או הקטנה של מסגרת הכרטיס  .ו
וללא מתן הודעה  את מסגרת הכרטיס או להקטינה, באופן מיידי

מראש בקרות אירוע כלשהו מהאירועים המקנים לבנק ו/או 
לישראכרט זכות להעמיד לפירעון מיידי איזו מחבויות הלקוח כלפי 

פי כל הסכם ו/או על פי מסמך אחר כלשהו, כפי שיהיו -מי מהם על
 יום מראש. 30בהודעה של  –בכל מקרה אחר  –מעת לעת, או 

על אי חידוש מסגרת הכרטיס או ביטולה בכל מקרה שיודע ללקוח  .ז
מכל סיבה שהיא, הלקוח מתחייב שלא לבצע שימושים הנכללים 

 במסגרת הכרטיס.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסגרת הכרטיס תעמוד לזכות  .ח
הלקוח, כל עוד הסכם הכרטיס בין הלקוח ובין ישראכרט והבנק 

שיבוטל  יהיה בתוקף. אם יפקע תוקפו של ההסכם הנ"ל או
הכרטיס מכל סיבה שהיא, תפקע מיד ובאופן אוטומטי מסגרת 

 הכרטיס

יובהר, כי במקרה של סיום תוקף מסגרת הכרטיס, מכל סיבה  .ט
שהיא, או במקרה של הקטנת סכום מסגרת הכרטיס, סכומים 
שנוצלו על חשבון מסגרת הכרטיס קודם לסיומה או הקטנתה 
ימשיכו להיפרע כסדרם (ובלבד שהעסקה נקלטה אצל ישראכרט 

ו חלקם. קודם לכן), אלא אם הבנק ידרוש פירעונם המיידי, כולם א
כל  לפרועדרש הבנק פירעון הסכומים כאמור, הלקוח מתחייב 

 סכום שיידרש על ידי הבנק במועד הנקוב בהודעה.

אין בהעמדת מסגרת כרטיס מסויימת בעבר, כדי לגרוע משיקול  .י
דעתו של הבנק ובכלל זה לעניין חידוש מסגרת כרטיס, שינויה, 

דרישה בדבר  תוקפה וסכומה והלקוח מוותר על כל טענה ו/או
 הסתמכותו על העמדת מסגרת כרטיס כאמור.

פי -מבלי לגורע מהאמור לעיל, הבנק ו/או ישראכרט יהיו רשאים על .יא
שיקול דעתם, להוסיף הוראות ו/או לשנות את תנאי מסגרת 

מסגרות שונות המתייחסות  –הכרטיס, ובכלל זה לחלקה לתת 
משותפת  לאופני שימוש שונים של הכרטיס ו/או לקבוע מסגרת

אחת לכל השימושים באמצעות כל הכרטיסים שהונפקו בחשבון 
אחד בבנק ו/או לבטל את זכותו של הלקוח להשתמש באחד 
מאופני השימוש הללו, והודעה על כך תימסר ללקוח. כמו כן יהיו 
הבנק ו/או ישראכרט רשאים לשנות את התנאים נשוא מסגרת 

הוראות כל דין ו/או  הכרטיס בכל מקרה שיחויבו לעשות כן על פי
רשות מוסמכת, ובמקרים אלה ייכנס השינוי לתוקף על פי אותן 

 הוראות.

ידוע ללקוח, כי בקשר עם עסקאות ופעולות מסוימות, יכול שיווצרו  .יב
הסכום הנזקף בגינן על חשבון הסכומים המנוצלים  הפרשים בין

ה שאושרה) ובין סכומי גמתוך מסגרת הכרטיס (או סכום כל חרי
וב בפועל, וזאת עקב העיתוי השונה של מועד הזקיפה ומועד החי

החיוב, והשוני בשערי חליפין ושיעור המדד בין מועדים שונים 
 אלה.

הלקוח לא יהא רשאי להשתמש בכרטיס באופן שיגרום לחריגה  .יג
ממסגרת הכרטיס, והוא מתחייב כי סכום השימושים הנכללים 

לא יעלה, בכל נקודת  במסגרת הכרטיס שינוצל על ידו ושלא סולק,
 זמן. על מסגרת הכרטיס.

חרג הסכום המנוצל מסך מסגרת הכרטיס, מתחייב הלקוח לפרוע  .יד
באופן מיידי את סכום החריגה, והבנק יהיה רשאי לחייב את 
הלקוח באופן מיידי בגין סכום החריגה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד 

כרטיס פי ההסכמים בקשר ל –העומד לבנק ו/או לישראכרט על 
פי כל מסמך אחר -פי כל דין ו/או על-פי כל דין ו/או על–ו/או על 

 שנחתם על ידי הלקוח כלפי הבנק.

הבנק יהיה רשאי להתיר או שלא להתיר, לפי שיקול דעתו, שימוש  .טו
 בכרטיס שסכומו, כולו או חלקו, חורג ממסגרת הכרטיס.

במקרה שחרג הלקוח ממסגרת הכרטיס ולא נחסמה החריגה על  .טז
די הבנק ו/או ישראכרט (אף מספר פעמים), לא יהא הלקוח י –

רשאי להעלות כל טענה בעתיד בקשר להסכמת הבנק ו/או 
ישראכרט לאפשר לו חריגה גם בעתיד ו/או בקשר להסתמכותו על 
הסכום המנוצל בחריגה ממסגרת הכרטיס, ומובהר כי אישור הבנק 

דעתם של  פי שיקול –ו/או ישראכרט לחריגה כאמור, יינתן על 
הבנק ו/או ישראכרט, מבלי שיהיה בו אישור להגדלת מסגרת 

פי שיקול דעת הבנק  –הכרטיס, מעבר להגדלתה הנקודתית על 
 ו/או ישראכרט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישרו הבנק ו/או ישראכרט  .יז
ביצועה של עסקה במסגרת הסדרי האשראי (למעט אשראי 

ים במסגרת הסדרי האשראי מהיר), ובכלל זה עסקת תשלומ
(למעט אשראי מהיר), ובכלל זה עסקת תשלומים במסגרת הסדרי 
האשראי, ולאחר מכן בעת קליטת העסקה אצל ישראכרט, סכום 
העסקה או חלקו הינם בחריגה ממסגרת הכרטיס, רשאים הבנק 
ו/או ישראכרט לחייב את סכום העסקה החורג ממסגרת הכרטיס 

(כולל הסכום שאינו בחריגה), במועד או את מלוא סכום העסקה 
החיוב הקרוב הנהוג לגבי עסקאות רגילות, ולא כעסקה במסגרת 

 הסדר האשראי בו בוצעה.

בכפוף להוראות הדין, הבנק ו/או ישראכרט יהיו רשאים לחייב את  .יח
הלקוח, בגין כל סכום החורג ממסגרת הכרטיס, בריבית בשיעור 

יווצרות החריגה ממסגרת המירבי (כהגדרתה להלן) החל ממועד ה
הכרטיס ועד למועד חיוב החשבון בסכומים החורגים ממסגרת 

 הכרטיס.
הריבית המירבית,  –": לגבי מטבע ישראל ריבית בשיעור המירבי"

כפי שתהיה מעת לעת, בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב 
רגיל במטבע שתהיה מעת לעת, בבנק על יתרות חובה בחשבון 

יל במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת אשראי עובר ושב רג
הריבית המירבית, כפי שתהיה מעת  –בתוקף. לגבי מטבע חוץ 

לעת, בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב רגיל באותו סוג 
 מטבע, שלא קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף.

לעיל כדי לגרוע מזכויות הבנק ו/או ישראכרט, על  אין בכל האמור .יט
בקשר עם הכרטיס ו/או על פי כל מסמך אחר  פי ההסכמים

שנחתם על ידי הלקוח ו/או על פי דין, לרבות זכות הבנק ו/או 
ישראכרט לבטל את הכרטיס ו/או להעמיד לפירעון מיידי סכומים 

 המגיעים מן הלקוח בקשר עם הכרטיס ו/או מסגרת הכרטיס.

האמור בהודעה זו, הוא בנוסף על האמור בכל הסכם ו/או מסמך  .כ
אחר בקשר לכרטיס, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, אולם בכל 

ין האמור בהודעה זו לבין בהתאמה  –מקרה של סתירה ו/או אי 
האמור בכל הסכם ו/או מסמך אחר בקשר לכרטיס, יגבר האמור 

 בהודעה זו.

 ____________________________________ שם הלקוח:

 _____________________________________  חתימה

________________ תאריך:
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