קבוצת ישראכרט

לקוח/ה נכבד/ה
להלן מפורטים נתוני התעריפים העיקריים ,הנחות ,הטבות והתנאים למתן פטורים ,בגין כרטיס האשראי אשר הוזמן על ידך ,נכון לתעריפון
ישראכרט בע“מ ,פועלים אקספרס בע”מ ,יורופיי (יורוקרד) ישראל בע“מ .02/2014

תנאים נוספים בכרטיס מועדון
מסגרת הכרטיס  -גובה המסגרת לשימושים בכרטיס ופירוט הריביות בהסדרי האשראי ימסרו לך במעמד קבלת הכרטיס.
דמי כרטיס חודשיים -
ישראכרט (לשימוש מקומי)
MasterCard
Gold MasterCard
MasterCard Platinum

13.28
17.37
19.41
24.52

ש״ח
ש״ח
ש״ח
ש“ח

אמריקן אקספרס ירוק
אמריקן אקספרס זהב

18.40
22.48

ש״ח
ש״ח

דמי הכרטיס ייגבו מדי חודש בחודשו עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם למועד שלפניו.
הטבה בדמי כרטיס  -בהזמנת כרטיס  lifestyle Plusישראכרט ,הינך זכאי להנחה בשיעור של  100%מדמי הכרטיס לתקופה של שנה.
הטבה בדמי כרטיס  -בהזמנת כרטיס  lifestyleאמריקן אקספרס ,הינך זכאי להנחה בשיעור של  100%מדמי הכרטיס כל עוד ברשותך
כרטיס  lifestyle Plusישראכרט המתנהל באותו חשבון (למעט כרטיס פלטינה) .במידה ויבוטל כרטיס  lifestyle Plusישראכרט מכל
סיבה שהיא ,תסתיים זכאותך להטבה.
לתשומת ליבך ,לאחר סיום מועד זכאותך להנחה בדמי כרטיס כאמור ,תהיה זכאי להטבה בדמי הכרטיס בהתאם לסוג הכרטיס ויעד
החיובים החודשיים והכל בכפוף וכמפורט בתעריפון המנפיקה.
עמלת חיוב נדחה  -תעריף עמלת תשלום נדחה הינו  0.50ש”ח .עמלת תשלום נדחה תגבה במועד החיוב ,בגין כל תשלום בעסקת
תשלומי בית עסק (כולל מבצעי דחייה ופיצול ולמעט עיסקאות קרדיט ו/או קרדיט בתשלומים) המחויב באותו מועד חיוב.
אופן קבלת הכרטיס  -ללקוחות בנקים בהסדר :מזרחי טפחות ,יהב ,פא”גי והבינלאומי  -הכרטיס יימסר בסניף בו מתנהל חשבונך.
ללקוחות בנקים שלא בהסדר  -הכרטיס יישלח אליך באמצעות שליח (בכפוף לאזורי החלוקה של חברת השליחויות).
הכרטיס יגיע חסום לשימוש עד לבדיקת הניירת המשפטית עליה תחתום ותמסור במעמד מסירת הכרטיס.
הבדיקה תתבצע ע”י המנפיקה ולאחריה תקבל הודעת מסרון קצר ( )SMSבדבר סטאטוס הטיפול בניירת .בנוסף ,באפשרותך לבדוק
את סטאטוס הטיפול בכל עת במענה קולי אוטומטי בטלפון .03-6364524
משיכות מזומנים  -משיכות מזומנים יחויבו בחשבון באופן שוטף ובסמוך לביצוע המשיכה.
שימוש בחו"ל  -שימושים בחו”ל יחויבו בחשבון באופן שוטף ובסמוך לקליטת השוברים אצל המנפיקה.

• יתכן ותתבקש/י למסור מסמכים נוספים בעת מסירת הכרטיס.

• רשתות המועדון תהיינה רשאיות להגביל את הכמות ו\או המספר של המוצרים ו\או השירותים שאותם יכול לקוח מועדון לרכוש
במסגרת ההטבות הניתנות ללקוחות המועדון ,בכלל או בתוך תקופת זמן מסוימת כפי שייקבע על ידיהן.

ידוע לי במידה וברשותי כרטיס  lifestyleישן ,כרטיס זה יבוטל לאחר שיונפק עבורי כרטיס  lifestyle plusהחדש של ישראכרט ובמידה
וקיימות הוראות קבע בכרטיס ,עסקאות אלו יועברו לכרטיס  lifestyle plusהחדש של ישראכרט ,הכרטיס הישן יבוטל לאחר שיחוייב חשבוני
לראשונה בגין רכישות שאבצע בכרטיס החדש .תימסר לי הודעה על ידי המנפיקה על ביטול הכרטיס הישן.
האמור לא יחול במקרה של הנפקת כרטיס  lifestyleאמריקן אקספרס.

מק”ט:
10-95-01417מק”ט10-40-01004 :
הפיל הורוד 11.2011

• ההטבות המוצעות ללקוחות המועדון ברשתות המועדון ,מיועדות וניתנות אך ורק לקניית מוצרים או שירותים לשימוש שעיקרו אישי,
ביתי ומשפחתי .רשתות המועדון תהיינה רשאיות לבטל את חברותו במועדון של מי שמשתמש בכרטיס לצורך רכישות מחנויותיהן
בהיקף החורג משימוש כאמור.

גרסה10/2014 :

• התעריפים המפורטים לעיל הינם נכון לתעריפון המנפיקה פברואר  .2014המנפיקה רשאית לשנות מעת לעת את העמלות ,תעריפיהן והתנאים
החלים עליהן ,ובכלל זה בכל הנוגע לפטורים ו/או הטבות.
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