שינויים בתעריפוני העמלות (המשך מהודעה מספר )2
"העמלה תיגבה בעבור עסקות מט"ח אשר בוצעו בחו"ל בלבד ובתנאי שמטבע העסקה שונה ממטבע
החיוב ".יירשם המלל" :העמלה תיגבה גם בעבור עסקות מט"ח בהן מטבע העסקה שונה ממטבע החיוב
אותו בחר הלקוח".
ט .בסעיף (6א)(" -)8משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ" בתעריפון העמלות ללקוחות יחידים ועסקים קטנים
ובסעיף " -6.1.8משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ" בתעריפון העמלות ללקוחות עסקים גדולים יבוצעו
השינויים הבאים:
 .1תשונה הסיפא של ההערה ,כך שבמקום המלל" :העמלה תיגבה בעבור עסקאות מט"ח אשר בוצעו
בחו"ל בלבד ובתנאי שמטבע העסקה שונה ממטבע החיוב ".יירשם המלל" :העמלה תיגבה גם
בעבור משיכות מזומן במט"ח בהן מטבע העסקה שונה ממטבע החיוב אותו בחר הלקוח".
 .2תתווסף עמלה חדשה" :משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע" .מחיר העמלה
  19ש''ח. .5בחלק  -11הוצאות צד שלישי סעיף (" -)21()11הזמנת מסמך מחוץ לארץ" בתעריפון העמלות ללקוחות
יחידים ועסקים קטנים ישונה שם השירות למלל" :הזמנת מסמך מחוץ לארץ בכרטיס דיינרס" ,ובפרק -11
הוצאות צד שלישי סעיף " -11.1.21הזמנת מסמך מחוץ לארץ" בתעריפון העמלות ללקוחות עסקים גדולים
ישונה תיאור העמלה ל" :הזמנת מסמך מחוץ לארץ בכרטיס דיינרס".
 .6בנספח ה' לתעריפון לקוחות יחידים ועסקים קטנים  -הטבות לפעילות בערוצים ישירים -יבוצעו השינויים
הבאים:
א .בשירות "הנפקת כרטיס חליפי לאומי קארד – הנפקה רגילה-במקרה של אובדן או גניבה " ישונה
שם השירות למלל" :הנפקת כרטיס חליפי -הנפקה רגילה-במקרה של אובדן או גניבה – לאומי
קארד".
ב .יתווסף שירות" -הנפקת כרטיס חליפי -הנפקה רגילה-במקרה של אובדן או גניבה – ישראכרט"
ויתווספו סוגי ערוצים ישירים :אינטרנט וסלולר .מחיר  15ש"ח ומחיר באמצעות פקיד 30 :ש"ח.
ג .יתווסף שירות – "הפקה או הדפסה של מסמכים (דפי פירוט) המצויים במאגר הממוחשב של
לאומי קארד" ויתווספו סוגי ערוצים ישירים :אינטרנט ,סלולר ומענה קולי ממוחשב .מחיר-פטור
מעמלה .מחיר באמצעות פקיד  11-ש''ח.
ד .יתווסף שירות – "הפקה או הדפסה של מסמכים (דפי פירוט) המצויים במאגר הממוחשב של
ישראכרט וכאל" ויתווספו סוגי ערוצים ישירים :אינטרנט ,סלולר .מחיר-פטור מעמלה .מחיר
באמצעות פקיד  11-ש''ח.
ה .יתווסף שירות " -איתור מסמכים (דפי פירוט) מהמאגר של חברות כרטיסי האשראי המתפעלות".
סוגי ערוצים ישירים :אינטרנט וסלולר .מחיר  -פטור מעמלה .מחיר אצל פקיד 15 -ש''ח.
בשירות "עמלת טעינה (לאומי קארד  )CASHישונה שם השירות למלל" :דמי טעינה (לגבי כרטיסי
ו.
אשראי לאומי נטענים בלבד)".
 .7בתעריפון המצומצם-כרטיס אשראי לאומי קארד ללקוחות יחידים ועסקים קטנים ,ייחולו השינויים הבאים:
א .ישונה שם התעריפון מ"כרטיס אשראי לאומי קארד" ,ל"-כרטיסי אשראי לאומי".
ב .בסעיף  1כרטיסי אשראי-לאומי קארד ,בשדה שירות ייחולו השינויים הבאים:
 .1במקום המלל" :כרטיסי אשראי  -לאומי קארד" יופיע המלל" :כרטיסי אשראי לאומי" .
 .2במקום המלל" :דמי כרטיס -בכרטיס מסוג :ויזה מקומי/נטען  "CASH CARDיופיע המלל " :דמי
כרטיס-בכרטיס מסוג :ויזה מקומי/קלאסי /נטען".
 .3במקום המלל" :כל התעריפים המופיעים מטה הינם לידיעה בלבד .השירותים ניתנים על ידי
חברת האשראי ,והעמלות נקבעות ונגבות על ידיהן .המידע המתפרסם כאן נתקבל מחברת
האשראי ובאחריותה ".יירשם המלל הבא " :השירותים הבאים ניתנים על ידי חברות האשראי,
והעמלות נגבות על ידן".
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בסעיף  -4שירותים במטבע חוץ יתווסף שירות חדש" :משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל
באותו מטבע" .מחיר העמלה  19 -ש''ח.
בסעיף  -6שירותים נוספים בשדה שירות במקום המלל " כרטיסי אשראי" ירשם המלל " כרטיסי
אשראי לאומי ".
בהטבה  2במקום המלל" :לאומי קארד  "CASHיירשם המלל הבא" :כרטיס נטען".
הטבה  5תשונה כדלקמן :במקום המלל "ללקוח המחזיק יותר משני כרטיסים המשויכים לאותו
חשבון (למעט לעניין כרטיס  FIRSTוכרטיס  ,)FLY CARDדמי הכרטיס ייגבו רק בגין שני הכרטיסים
בעלי תעריף דמי הכרטיס הגבוה ביותר ושעבורם משולמים דמי כרטיס מלאים ללא הטבות
כלשהן , ".יירשם המלל:
(המשך בהודעה מספר )4
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פורסם בתאריך17/1/2019 :

