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 כרטיס אשראי נפקתבקשה לה
באופן שווה לכולן  , אך פונה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבדכרטיס אשראי מנוסחת  הבקשה להנפקת

 . וכולם 
 

אני זו,  בקשה  כרטיס    במסגרת  לי  להנפיק  ואשראי  מבקש  להלן  הרשומים  לפרטים  כפוף בבהתאם 

( חיוב  כרטיס  החיוב" "להסכם  כרטיס  להלן  (הסכם  לניהול   המצורף  הכלליים  התנאים  ולהסכם 

 ." הנכלל בוכרטיסים" לרבות פרק " , ( אותו אישרתי"התנאים הכלליים") לחשבון 

כי   שירותים  יובהר,  הכרטיס  באמצעות  לקבל  בקשה  מהווה  גם  זו  בהתאם תקשורת    בערוציבקשה 

 לבקשה זו ולהוראות הסכם כרטיס החיוב.  11לתנאים הכלליים ובהתאם לסעיף 

 
 אישיים  ה  יפרטי .1
 

 מקום למילוי מס' זהות  מקום למילוי שם משפחה  מקום למילוי שם פרטי
 מס' זיהוי שם משפחה  שם פרטי

 מקום למילוי תאריך לידה  שפחה בלועזית מקום למילוי שם מ מקום למילוי שם פרטי בלועזית 

 תאריך לידה שם משפחה בלועזית  שם פרטי בלועזית 

 

 
 :לחיובחשבון בנק   .2

 בון למילוי שם בעלי החשמקום 
מקום למילוי מס' 

 בנק
 מקום למילוי מס' חשבון סניף מקום למילוי מס'  מקום למילוי שם בנק

 מס' חשבון  מס' סניף שם בנק מס' בנק שם בעלי החשבון 

 
 אשראי:  הכרטיס  פרטי   .3

אשראי מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, הרשאי, ללא צורך בהנמקה ה הנפקת כרטיס  יובהר, כי  
כפוף להפחתת סכום מסגרת הכרטיס הנקוב באו להנפיקו  ,  אשראיה כלשהי, לסרב להנפיק את כרטיס  

   .להלן

 מקום למילוי תוקף  הכרטיס של ספרות אחרונות   4מקום למילוי  מקום למילוי סוג כרטיס 

 סוג כרטיס
ספרות אחרונות של   4

 הכרטיס
 תוקף 

  מקום למילוי שיוך מועדון  מקום למילוי סוג חשבון  

  שיוך למועדון  סוג חשבון לחיוב מט"ח 

 
 מקום למילוי מועד חיוב  מקום למילוי מסגרת אשראי 

 מועד חיוב  כרטיס האשראי בש"ח מסגרת 

 

על:   .4 יעמדו  הכרטיס  עם  בקשר  ידי  על  שישולמו  החודשיים  הכרטיס  בהתאם    0דמי  והכל  ש"ח, 

 לתעריפון המצורף לבקשה זו.  

 



 

 

על שמי עפ"י הפרטים המפורטים לעיל    לי כרטיס אשראילהנפיק  בהתאם לבקשה זו,    אני מבקש .5

 .ובכפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב

 

יובהר, כי במסגרת הסכם כרטיס החיוב המצורף לבקשה זו, נכללים מלוא המוצרים ו/או  .6

השירותים הקיימים בקשר עם הנפקת כרטיסי חיוב בחשבון. בשלב זה, הבנק יציע רק חלק 

מהשירותים ו/או המוצרים )כך, נכון למועד זה, יוצעו הסדרי אשראי מסוג קרדיט וקרדיט  

 רטיס לתאגיד או למורשה בחשבון(.  תשלומים בלבד ולא יונפק כ

 משלוח פירוט חיובים  .7

לבנק בעת  י( שסיפקת" דוא"ל")  דוא"ליישלח לתיבת ה  פירוט עסקאות חודשי באמצעות המייל .א

ככל שברצוני שהפירוט האמור יישלח אליי באמצעות הדואר, אפנה למוקד  פתיחת חשבון הבנק.  

 השירות של המנפיקה. 

הבנק ו/או   גם באפליקצייתכרטיס  ה לצפות בפירוט העסקאות החודשי של    באפשרותיידוע לי כי   .ב

 ו/או באפליקציית המנפיקה. המנפיקה באתר 

 

 פרטים ומידע:   .8

בתוקף, אם   .א נוסף/ים  אשראי  לכרטיס/ים  המדווח  חיוב  ממועד  שונה  המבוקש  החיוב  מועד 

כי ניתן   המנפיקה באותו חשבון, למעט סוגי כרטיסים שנקבע ע"י    המנפיקה שהונפקו על שמי ע"י  

לבחור לגביהם מועד חיוב שונה מיתר הכרטיסים, יחול שינוי גם במועד החיוב של כרטיסים אלה. 

החיוב בכרטיס/ים הנוסף/ים השתנה לאחרונה, מועד החיוב הנ"ל יכנס לתוקף    כמו כן, אם מועד

 ממועד החיוב הבא.  

הלקוח   .ב הבלעדי.  דעתו  שיקול  פי  על  הבנק,  לאישור  כפופים  וסכומה  הכרטיס  מסגרת  אישור 

בהסכם  המפורטים  בתנאים  האשראי  מסגרת  את  לו  להעמיד  מהבנק  החיוב    מבקש  כרטיס 

 :היתר בתנאים הבאים , ובין ובתנאים הכלליים 

בתום תקופת  מיום העמדת המסגרת. שנה תקופה של  האשראי יהיה ל כרטיס תוקף מסגרת  •

כרטיס יהיה   האשראי,  מסגרת  על  הבנק  חייב(,  לא  )אך  להעמיד  -רשאי  דעתו,  שיקול  פי 

, לתקופה נוספת של שנה ובסכום לפי שיקול דעתו של הבנק.  אשראי  ללקוח מסגרת כרטיס

 .  דוא"לשיישלח לך באמצעות ה  ותוקף מסגרת הכרטיס יצוינו בדף ריכוז החיוביים סכום 

ייעשה בהתאם   –   חוץ במטבע בעסקאות החשבון חיובואופן    בע חוץמטמועד חיוב עסקאות ב •

 חוץ במטבע בעסקאות החשבון חיובלבחירת הלקוח בעת הנפקת הכרטיס, כמפורט בסעיף  

עת,  בכל  האמורה,  בחירתו  את  לשנות  יוכל  הלקוח  ובתעריפון.  החיוב  כרטיס  בהסכם 

 באמצעות אפליקציית הבנק.  

בארץ • ממוכנים  ממכשירים  מזומנים  מהחשבון    )כספומטים(,  משיכת  לאחר  יחויבו  בסמוך 

   מסגרת כרטיס האשראי.או יעשו על חשבון לא יקטינו משיכות אלו  ו קליטת המשיכה בבנק

תשמש אותי לכלל השימושים בכרטיס בארץ ובחו"ל, ובכלל זה:   האשראי  כרטיס  מסגרת •

אם  )גם  עסקאות  של  בתוקף  אישורים  בתשלומים,  עסקאות  עסקאות,  מוצרים,  רכישת 

העסקה לא בוצעה מכל סיבה שהיא( משיכות מזומנים בחו"ל, עמלות, הסדרי אשראי ו/או  

 מסגרת כרטיס עם  ם המלאים בקשר  התנאי.  כל סכום אחר הנובע מהסכם כרטיס החיוב

 .ובתנאים הכלליים  מפורטים בהסכם כרטיס החיוב האשראי



 

 

הסדר  בהסדרי אשראי מסוג  האשראיניתן לעשות שימוש בכרטיס יובהר כי נכון למועד זה,  •

 . בלבד קרדיט ו/או הסדר קרדיט בתשלומים 

  עמלות .9

 העמלות בקשר עם השימוש בכרטיס מפורטות במסגרת התעריפון שמצורף למסמך זה.  .א

 .ו/או הבנק רשאים לשנות את העמלות מעת לעת יובהר, כי המנפיקה  .ב

 

 אופן קבלת הכרטיס  .10

או יימסר  החדש  כרטיס  ה  .א כרטיס  בחידוש  בחרתי.  אשר  בארץ  לכתובת  שליח  באמצעות  לי 

בהנפקת כרטיס חלופי, ניתן יהיה לבחור האם הכרטיס יישלח באמצעות דואר )ללא עלות( או  

 באמצעות שליח )בעלות כמפורט בתעריפון(. 

ב .ב נשלח  שהכרטיס  ה במקרה  שגויה,    ,דואראמצעות  כתובת  בשל  חזר  מול אך  יפעל    י, הבנק 

 . אליי יישלח /על מנת שהכרטיס יגיע  ,הליובהתאם לנ

 

 בנקאות בתקשורת   .11

על מתן שירות על ידי הבנק בקשר עם הכרטיס, באמצעות ערוצי התקשורת של הבנק, יחולו  .א

 .  , לרבות התנאים הכלליים התנאים אשר במסמכי הבנק

מ  .ב מבקש  מידע    המנפיקה אני  לקבל  לי  פעולות  לאפשר  ה בולבצע  עם  בערוצי  קשר  כרטיס 

(, אתר האינטרנט של המנפיקה, הודעת  IVRהבאים: מענה קולי מאוייש או ממוחשב )התקשורת  

  -   שירות  בערוצי  שירות  לקבלת  תנאים בהתאם לסעיף  והכל  ,  (, דואר אלקטרוניSMSמסר קצר )

 בהסכם כרטיס החיוב.   בתקשורת בנקאות

 פירעון מוקדם  .12

לפרוע בפירעון מוקדם את יתרת חובו בגין הסכומים שנוצלו במסגרת הסדרי אשראי.    אני אהיה רשאי

יהיו    המנפיקה אופן ביצוע הפירעון המוקדם יהיה בהתאם לכללים הנהוגים מעת לעת. הבנק ו/או  

 . בהתאם להוראות הדין ,רשאים להתנות את הפירעון המוקדם בתשלום עמלה 

שיעור התשלום החודשי המשולם בהסדר קרדיט ו/או בהסדר לרבות הגדלת    -  פירעון מוקדם""

להסכם    20.4.8  -ו  20.3.6,  20.2.3  בהרחבה בס'התנאים לפירעון מוקדם מפורטים   ;קרדיט בתשלומים 

 כרטיס החיוב. 

 

בשל אי תשלום במועד וכן תנאים י  לנקוט בצעדים שונים נגד  בנק או המנפיקהזכות ה .13

 להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי

בגין פיגור בסילוק סכום כלשהו, וכן בכל אחד מהמקרים הנוספים המפורטים בהסכם כרטיס החיוב,  

פי שיקול דעתם, לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות: )א(  -יהיו רשאים, על  המנפיקההבנק או  

לא  ידי את כל סכומי החיוב, או חלקם, יהא מועד פירעונם אשר יהא, לרבות )אך  י להעמיד לפירעון מ 

ידי וכל חיוב ירק( סכומי עסקאות בתשלומים )כולל עמלות, ריביות שהצטברו עד מועד הפירעון המ 

הקדמת מועד הפירעון תיעשה אם היה חשש ממשי לפירעון האשראי, או אם .  אחר בקשר לכך(

הסיכון לאי פירעון האשראי גדל בשיעור ניכר, או אם הייתה הפרה יסודית של הסכם כרטיס החיוב,  

)ב( להקטין או לבטל את מסגרת    ;אם התקיימו תנאים אחרים המחייבים העמדה לפירעון מיידי  או

הכרטיס; )ג( לבטל את תוקף הכרטיס; )ד( לחסום ו/או להשעות את אפשרות השימוש בכרטיס;  



 

 

וכמפורט בהרחבה   לדין  והכל בכפוף  חיוב;  מועדי  הסכם  ב)ה( לקצר את תקופות האשראי שבין 

 . כרטיס החיוב

 

 מסירת מידע, הגנת הפרטיות ומאגרי מידע   .14

, ומידע נוסף הכולל מידע שנאסף במהלך השימוש  ייימסרו על יד אשר  הפרטים שנמסרו לעיל ו .א

שלישי מצד  שהתקבל  ומידע  ס'  כמפורט  ,  בכרטיס  החיוב   להסכם   23בהוראת  כרטיס 

ו/או אצל   המנפיקה (, יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי מידע, אצל הבנק  ו/או אצל  "המידע" )

ו/או עבור   המנפיקה המועדון, ו/או אצל הגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק ו/או עבור  

ולמטרות   באופן  שימוש  וייעשה בהם  החיוב  להסכם   23בסעיף  המפורטות  המועדון,  . כרטיס 

 .)ככל שרלוונטי(  והן לגבי המורשה י גביהן ל יחולהאמור לעיל 

, את איסוף המידע, שמירתו כאמור והשימוש בו כאמור, לרבות החלפת  מנפיקה אני מתיר לבנק ול .ב

ל הבנק  בין  כמפורט  המנפיקה בין  המידע  הכל  ומסכים     23בסעיף  ,  החיוב,  כרטיס  להסכם 

 . מפורשות לכל אחד מאלה 

 

 מידע פרסומי   .15

או באמצעות מי מטעמם דברי פרסומת, לרבות ומבלי /ו/או מהמועדון ו  המנפיקה לקבל מ   אני מבקש

יחד:    ,לגרוע, מבצעים  )להלן  נוסף  ומידע שיווקי  שונות  אירועים, הצעות  הודעות,  "מידע  הטבות, 

ו/או של גורם מטעמם ו/או מטעמם של אלו לטובת צדדים   המנפיקה או של  /המועדון ו(, של  פרסומי"

ישלח  ם  מסכי  אנישלישיים.   מידע פרסומי אשר  חיוג  אליילקבל  , באמצעות פקסימיליה, מערכת 

רשאי  אני אהיה ( או כל אמצעי תקשורת אחר. smsהודעת מסר קצר ) ,אוטומטי, הודעה אלקטרונית

הודעה בהתאמה:  להפסיק בכל עת את ק או למנפיקה  בלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח 

להפסיק לקבל מידע פרסומי בדואר )להבדיל מקבלתו באמצעים המפורטים   נילמועדון. אם ברצו

מהבנק, יחולו מידע פרסומי  על אף האמור לעיל, על משלוח    .לציין זאת במפורש   ייהא עלי   -לעיל(  

 .לעניין זה   בינין הבנק לההסדרים שיהיו נהוגים מעת לעת בי

 


