לכבוד :ישראכרט בע"מ ("המנפיקה")
מאת :הבנק הדיגיטלי הראשון בע"מ ("הבנק")

בקשה להנפקת כרטיס לחיוב מיידי (דיירקט)
הבקשה להנפקת כרטיס לחיוב מיידי (דיירקט) מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך פונה
באופן שווה לכולן וכולם.
במסגרת בקשה זו ,אני מבקש בזה להנפיק לי כרטיס לחיוב מיידי בהתאם לפרטים הרשומים להלן
ובכפוף להסכם כרטיס חיוב ("הסכם כרטיס החיוב") המצורף להלן ולהסכם התנאים הכלליים
לניהול חשבון ("התנאים הכלליים") ,אותו אישרתי ,לרבות פרק "כרטיסים" הנכלל בו.
יובהר ,כי בקשה זו גם מהווה בקשה לקבל באמצעות הכרטיס שירותים בערוצי תקשורת בהתאם
לתנאים הכלליים ובהתאם לסעיף  11לבקשה זו ולהוראות הסכם כרטיס החיוב.

 .1פרטיי האישיים
מקום למילוי שם פרטי
שם פרטי

מקום למילוי שם משפחה
שם משפחה

מקום למילוי מס זהות
מס' זיהוי

מקום למי לוי שם פרטי בלועזית

מקום למילוי שם משפחה בלועזית

מקום למילוי תאריך לידה

שם פרטי בלועזית

שם משפחה בלועזית

תאריך לידה

 .2חשבון בנק לחיוב:
מקום למילוי שם בעלי החשבון

מקום למילוי
מס בנק

שם בעלי החשבון

מקום למילוי שם בנק

מס' בנק

מקום למילוי מס' סניף

שם בנק

מס' סניף

מקום למילוי מס' חשבון

מס' חשבון

 .3פרטי הכרטיס לחיוב מיידי ("הכרטיס"):
מקום למילוי סוג כרטיס

מקום למילוי  4ספרות אחרונות של הכרטיס

מקום למילוי תוקף

סוג כרטיס

 4ספרות אחרונות של
הכרטיס

תוקף

מקום למילוי סוג חשבון

מקום לשיוך למועדון

סוג חשבון לחיוב מט"ח

שיוך למועדון

 .4דמי הכרטיס החודשיים שישולמו על ידי בקשר עם הכרטיס יעמדו על 0 :ש"ח ,והכל בהתאם
לתעריפון המצורף לבקשה זו.
 .5אני מבקש ,בהתאם לבקשה זו ,להנפיק את הכרטיס על שמי עפ"י הפרטים המפורטים לעיל ובכפוף
לתנאי הסכם כרטיס החיוב.

 .6יובהר ,כי במסגרת הסכם כרטיס החיוב המצורף לבקשה זו ,נכללים מלוא המוצרים ו/או
השירותים הקיימים בקשר עם הנפקת כרטיסי חיוב בחשבון .בשלב זה ,הבנק יציע רק חלק
מהשירותים ו/או המוצרים (כך ,נכון למועד זה ,לא יונפק כרטיס לתאגיד או למורשה
בחשבון).
 .7משלוח פירוט חיובים
א .פירוט עסקאות חודשי באמצעות המייל יישלח לתיבת הדוא"ל ("הדוא"ל") שסיפקתי לבנק בעת
פתיחת חשבון הבנק .ככל שברצוני שהפירוט האמור יישלח אלי באמצעות הדואר ,אפנה למוקד
השירות של המנפיקה.
ב .ידוע לי כי באפשרותי לצפות בפירוט העסקאות החודשי של הכרטיס גם באפליקציית הבנק ו/או
באתר המנפיקה ו/או באפליקציית המנפיקה.
 .8פרטים ומידע בקשר עם השימוש בכרטיס לחיוב מיידי
הבנק ינפיק לי את הכרטיס  ,למעט במקרים בהם הוא רשאי על פי דין לסרב להנפיקו.
ביחס לכרטיס יחולו התנאים המפורטים להלן ובס'  22להסכם כרטיס החיוב.
• על סכומי העסקאות בכרטיס חלות ,נכון למועד הגשת בקשה זו ,מגבלות כדלקמן:
סכום מקסימלי לעסקה בודדת 5,000 :ש"ח .סכום מקסימלי לסך עסקאות ביממה (החל מחצות
הלילה של יום עסקים אחד ועד אותה שעה ביום העסקים הבא אחריו) בכל הכרטיסים מסוג
דיירקט בחשבון ביחד  10,000ש"ח.
יובהר ,כי הבנק ו/או המנפיקה יהיו רשאים לשנות ,מעת לעת ,את הסכומים ואת פרקי הזמן
המפורטים לעיל.
• כל עסקה בכרטיס תהיה כפופה לאישור הבנק ,טרם ביצוע העסקה .עם מתן אישור הבנק
לעסקה ,יופחת סכום השווה לסכום שאושר ע"י הבנק עבור העסקה מהיתרה בחשבון ויישמר
לשם התשלום עבור העסקה ,וזאת עד להגעת החיוב בגין העסקה או עד תום  3ימי עסקים
ממועד מתן האישור או כל פרק זמן אחר שייקבע ע"י הבנק לעניין זה ,לפי המוקדם מביניהם
("תקופת ההקפאה" ) ,וזאת אף אם העסקה לא בוצעה בפועל או בוצעה בסכום שונה מסכום
האישור מכל סיבה שהיא.
• אופן חיוב החשבון בעסקאות במטבע חוץ – ייעשה בהתאם לבחירת הלקוח בעת הנפקת
הכרטיס בקשר עם סעיף חיוב החשבון בעסקאות במטבע חוץ כמפורט בהסכם כרטיס החיוב
ובתעריפון .הלקוח יוכל לשנות את בחירתו האמורה ,בכל עת ,באמצעות אפליקציית הבנק.
 .9עמלות
א .העמלות בקשר עם השימוש בכרטיס מפורטות במסגרת התעריפון שמצורף למסמך זה.
ב .יובהר ,כי המנפיקה ו/או הבנק רשאים לשנות את העמלות מעת לעת.

 .10אופן קבלת הכרטיס
א .הכרטיס החדש יימסר לי באמצעות שליח לכתובת בארץ אשר בחרתי .בחידוש כרטיס או
בהנפקת כרטיס חלופי ,ניתן יהיה לבחור האם הכרטיס יישלח באמצעות דואר (ללא עלות) או
באמצעות שליח (בעלות כמפורט בתעריפון).
ב .במקרה שהכרטיס נשלח באמצעות הדואר ,אך חזר בשל כתובת שגויה ,הבנק יפעל מולי,
בהתאם לנהליו ,על מנת שהכרטיס יגיע/יישלח אליי.
 .11בנקאות בתקשורת
א .על מתן שירות על ידי הבנק בקשר עם הכרטיס ,באמצעות ערוצי התקשורת של הבנק ,יחולו
התנאים אשר במסמכי הבנק ,לרבות בתנאים הכלליים.
ב .אני מבקש/ת מהמנפיקה לאפשר לי לקבל מידע ולבצע פעולות בקשר עם הכרטיס בערוצי
התקשורת הבאים :מענה קולי מאוייש או ממוחשב ( ,)IVRאתר האינטרנט של המנפיקה ,הודעת
מסר קצר ( ,)SMSדואר אלקטרוני ,והכל בהתאם לסעיף תנאים לקבלת שירות בערוצי שירות -
בנקאות בתקשורת בהסכם כרטיס החיוב.
 .12מסירת מידע ,הגנת הפרטיות ומאגרי מידע
א .הפרטים שנמסרו לעיל ואשר יימסרו על ידי ,ומידע נוסף הכולל מידע שנאסף במהלך השימוש
בכרטיס ומידע שהתקבל מצד שלישי ,כמפורט בהוראת ס'  23להסכם כרטיס החיוב
("המידע") ,יוחזקו ,כולם או חלקם ,במאגרי מידע ,אצל הבנק ו/או אצל המנפיקה ו/או אצל
המועדון ,ו/או אצל הגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק ו/או עבור המנפיקה ו/או עבור
המועדון ,וייעשה בהם שימוש באופן ולמטרות המפורטות בסעיף  23להסכם כרטיס החיוב.
האמור לעיל חל הן לגבי לגביי והן לגבי המורשה (ככל שרלוונטי).
ב .אני מתיר לבנק ולמנפיקה ,את איסוף המידע ,שמירתו כאמור והשימוש בו כאמור ,לרבות החלפת
המידע בין הבנק לבין המנפיקה ,הכל כמפורט בסעיף  23להסכם כרטיס החיוב ,ומסכים
מפורשות לכל אחד מאלה.
 .13מידע פרסומי
אני מבקש לקבל מהמנפיקה ו/או מהמועדון ו/או באמצעות מי מטעמם דברי פרסומת ,לרבות ומבלי
לגרוע ,מבצעים ,הטבות ,הודעות ,אירועים ,הצעות שונות ומידע שיווקי נוסף (להלן יחד" :מידע
פרסומי") ,של המועדון ו/או של המנפיקה ו/או של גורם מטעמם ו/או מטעמם של אלו לטובת צדדים
שלישיים .אני מסכים לקבל מידע פרסומי אשר ישלח אליי ,באמצעות פקסימיליה ,מערכת חיוג
אוטומטי ,הודעה אלקטרונית ,הודעת מסר קצר ( )smsאו כל אמצעי תקשורת אחר .אני אהיה רשאי
להפסיק בכל עת את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בהתאמה :למנפיקה או
למועדון .אם ברצוני להפסיק לקבל מידע פרסומי בדואר (להבדיל מקבלתו באמצעים המפורטים
לעיל)  -יהא עליי לציין זאת במפורש .על אף האמור לעיל ,על משלוח מידע פרסומי מהבנק ,יחולו
ההסדרים שיהיו נהוגים מעת לעת בין הבנק לביני לעניין זה.

