שינויים בתעריפוני העמלות
)המשך מהודעה מספר (1
לקוח המבטל את הכרטיס עד  30יום ממסירת הכרטיס מבלי שביצע בו כל פעולה  ,לא יחויב בדמי כרטיס.
בגין החודש הראשון תשולם מלוא העמלה ,ללא קשר למועד בחודש בו בוצעה עסקה ראשונה /הופעל הכרטיס.
הטבות למועדון :לאומי צעיר ,לאומי  ,+18לאומי סטודנט ,לאומי חייל משוחרר בהתאם למפורט בנספח א' להטבות לקבוצות
אוכלוסיה.
הטבת  - Paybackהחזר בגין מחזור עסקות בכרטיס אשראי )עבור עסקות שבוצעו בחודש קלנדרי קודם ,ללא קשר למועד
הפעלת הכרטיס/ביצוע עסקה לראשונה( .הטבה זו תחושב ותינתן ביחס לכל כרטיס אשראי בנפרד .ההטבה הנ"ל תינתן לפי
סוג הכרטיס ,כמפורט להלן :לגבי כרטיס מסוג ויזה/מסטרקארד מקומי :בגין מחזור עסקות בסכום של  ₪ 3,000ומעלה
בחודש ,יוחזרו  30%מדמי הכרטיס שנגבו בגין אותו חודש; בגין מחזור עסקות בסכום של  ₪ 5,000ומעלה בחודש ,יוחזרו מלוא
דמי הכרטיס שנגבו בגין אותו חודש .לגבי כרטיס מסוג ויזה/מסטרקארד בינלאומי ,זהב ,זהב עסקי ופלטינה  -בגין מחזור
עסקות בסכום של  ₪ 5,000ומעלה בחודש ,יוחזרו  30%מדמי הכרטיס שנגבו בגין אותו חודש; בגין מחזור עסקות בסכום של
 ₪ 10,000ומעלה בחודש ,יוחזרו מלוא דמי הכרטיס שנגבו בגין אותו חודש.
הטבה מסוג  Paybackאינה תקפה לכרטיסים המשויכים ל"מסלול תעופה" ,למועדון ייעודי ו/או לכרטיס מסוג
 ,DEBITכרטיסים נטענים FLYCARD ,ו .FIRST -אין כפל הטבות .במקרה של הטבה בדמי הכרטיס שהיא
אישית/מגזרית/לפי הסדר כלשהו ,תחול ההטבה ,והטבת ה  PAYBACK-תחול רק במקרה של עסקות המקנות פטור
מלא.
לעניין זה" ,מחזור עסקות"  -רכישת מוצרים ו/או שירותים ,שבוצעה בישראל או בחו"ל באמצעות כרטיס האשראי.
"מחזור עסקות" אינו כולל משיכות מזומן בארץ ובחו"ל )לרבות משיכות מזומן בנקודות מכירה( וכן אינו כולל זיכויים,
העברות כספים וחיובים בגין השימוש בכרטיס האשראי כמפורט להלן :דמי כרטיס ,דמי חבר מועדון ,היטל שירותים
מיובאים ,עמלות ,זיכויי ריבית וחיובי ריבית ,הצמדות למדד או לשער מט"ח ,הסבות ופירעון שוטף של עסקות ,מוצרי
אשראי ,הטבות פיננסיות ו/או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת שתוגדר על ידי לאומי קארד או הבנק .מובהר ,כי
בנוסף לאמור לעיל ,העברות כספים לא תיחשבנה ב"מחזור עסקות".
ללקוח המחזיק יותר משני כרטיסים המשויכים לאותו חשבון ,דמי הכרטיס ייגבו רק בגין שני הכרטיסים בעלי תעריף
דמי הכרטיס הגבוה ביותר ושעבורם משולמים דמי כרטיס מלאים ללא הטבות כלשהן.
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הערה – 2תימחק כל הערה  2הבאה ":ההערות הבאות )לרבות ההטבות והפטורים( מתייחסות לכרטיס מסוג לאומי קארד
 CASHבלבד :העמלה נגבית במלואה מדי חודש עבור החודש החולף .חיוב ראשון לאחר ההנפקה יבוצע לאחר ביצוע פעולה
בכרטיס .בגין החודש הראשון תשולם מלוא העמלה ללא קשר למועד בחודש בו בוצע הפעולה הראשונה .פטור :מועדון
לאומי צעיר".
הערה – 3תימחק כל הערה  3הבאה ":ההערות הבאות )לרבות ההטבות ופטורים( מתייחסות לכרטיס מסוג  ,FIRSTלכרטיס
מסוג  FLY CARDולכרטיס מסוג  .DEBITהעמלה נגבית מדי חודש עבור חודש החולף .חיוב ראשון לאחר ההנפקה יבוצע
לאחר ביצוע פעולה בכרטיס .בגין חודש הראשון תשולם מלוא העמלה ,ללא קשר למועד בחודש בו בוצעה פעולה ראשונה".

בתעריפון המצומצם ללקוחות יחידים ועסקים קטנים – תעריפון עובר ושב-סעיף  "8מידע" -ישונה מחיר השירותים הבאים ל"פטור
מעמלה":
א .דוחות הכרוכים באיסוף מידע-סעיף )8ב( ,במקום עמלה בסך  58ש"ח.
ב .איתור מסמכים-סעיף )8ג( ,במקום עמלה בסך  17ש"ח בתוספת  4ש"ח לעמוד.
כמו כן ,בסעיפים אלו יימחק המלל "מועד גביה בהספקה".

לתלות על י )המשך בהודעה מספר (3
לאומי,
פורסם בתאריך18/7/2018 :

Leumi

