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נספח לבקשה לקבלת כרטיס חיוב  -כרטיס דיירקט )מקומי/צעיר(
בכל מקרה שהמנפיקה והבנק יסכימו לבקשת הלקוח להנפיק לו כרטיס מסוג "דיירקט" )להלן" :הכרטיס" או "כרטיס דיירקט"( ,יחולו על
השימוש בכרטיס ההוראות שלהלן ,וזאת בנוסף להוראות המפורטות בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ונספחיה ובהסכם לקבלת כרטיס
בנק/כרטיס מידע ו/או פרק שימוש בכרטיס מידע/כרטיס בנק בתנאים הכלליים לניהול חשבון ,ובלבד שבכל מקרה של סתירה ו/או אי
התאמה תגברנה הוראות נספח זה.
כן המנפיקה ו/או הבנק יקבעו במפורש כי הסדר אשראי
 .1הלקוח מתחייב כי כל עסקה שתבוצע בכרטיס תהיה בגבול
מסויים יחול גם בכרטיס דיירקט.
יתרת הזכות בחשבון ,או – אם אושרה מסגרת משיכת יתר
 .9ביצוע עסקאות בכרטיס דיירקט כפוף למגבלות נוספות
בחשבון – בגבול מסגרת משיכת היתר המאושרת.
שייקבעו על ידי המנפיקה ו/או הבנק מעת לעת ,לרבות
 .2כל עסקה בכרטיס תהיה כפופה לאישור הבנק ,טרם ביצוע
לעניין סכומי מקסימום לעסקה בודדת ו/או לסך סכומי
העסקה.
עסקאות במהלך יממה ,או כל מגבלה אחרת שתודע ללקוח.
עם מתן אישור הבנק לעסקה ,יופחת סכום השווה לסכום
נכון למועד חתימת כתב זה חלות על סכומי העסקאות
שאושר ע"י הבנק עבור העסקה מהיתרה בחשבון ויישמר
בכרטיס מגבלות כדלקמן:
לשם תשלום העסקה ,עד להגעת החיוב בגין העיסקה או עד
סכום מקסימלי לעסקה בודדת:
תום  3ימי עסקים ממועד מתן האישור או כל פרק זמן אחר
בכרטיס דיירקט מקומי 5,000 -ש"ח
שייקבע ע"י הבנק לעניין זה ,לפי המוקדם מביניהם )להלן:
"תקופת ההקפאה"( ,וזאת אף אם העסקה לא בוצעה
בכרטיס דיירקט צעיר 400 -ש"ח
בפועל או בוצעה בסכום שונה מסכום האישור מכל סיבה
סכום מקסימלי לסך עסקאות ביממה )החל מחצות הלילה
שהיא.
של יום עסקים אחד ועד אותה שעה ביום העסקים הבא
 .3בוצעה עסקה מתמשכת )הוראת קבע( בכרטיס דיירקט,
אחריו( בכל כרטיסי דיירקט בחשבון ביחד –  10,000ש"ח
ייחשב כל חיוב במסגרתה כעסקה נפרדת הכפופה לאישור
ובחשבון המתנהל ע"ש קטין 1,000 -ש"ח.
הבנק כמפורט בסע'  2לעיל.
 .10על אף האמור לעיל ,ומבלי לגרוע מהתחייבויות הלקוח
 .4ידוע ללקוח כי הבנק יחייב את החשבון בכל חיוב בגין עסקה
כמפורט בנספח זה ,המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים לחייב
שאושרה על ידו כאמור ,אף אם החיוב יגיע לבנק לאחר תום
את החשבון בגין כל עסקה שתבוצע בכרטיס ,לרבות בגין
תקופת ההקפאה ו/או בסכום שונה מהסכום שאושר ואף
עסקאות שבוצעו באמצעות הטלפון ו/או האינטרנט ,וללקוח
בהיעדר יתרה מספקת בחשבון במועד החיוב ,והלקוח
לא תהיה כל טענה כלפי המנפיקה ו/או הבנק בנוגע לחיוב
מתחייב לפרוע מייד כל יתרת חובה שתיווצר ,אם תיווצר,
החשבון בגין עסקאות כאמור.
עקב חיוב כאמור.
 .11המנפיקה תשלח ללקוח מדי חודש דף פירוט בגין עסקות
 .5במקרה שעסקה כלשהי שהועברה לאישור הבנק לא בוצעה,
שבוצעו בכרטיס .דף הפירוט יופק ב 20 -לכל חודש או בכל
מכל סיבה שהיא ,הלקוח מתחייב לדרוש מהספק להודיע
מועד אחר שייקבע ע"י המנפיקה מעת לעת.
למנפיקה על ביטול העיסקה .הודיעה המנפיקה לבנק על
 .12הלקוח מאשר כי אין ולא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או
ביטול העסקה ,תתקצר תקופת ההקפאה של סכום אותה
תביעות כלפי המנפיקה ו/או הבנק בגין נזקים ו/או הוצאות
עסקה בהתאם.
ו/או הפסדים שייגרמו לו עקב הסדר זה ,לרבות כתוצאה
 .6עסקה שבוצעה בכרטיס תחוייב בחשבון בסמוך למועד ביצוע
מכך שלא ניתן לו ו/או לא אושר לו לבצע עסקאות בכרטיס
העסקה וקליטת השובר אצל המנפיקה.
ו/או כתוצאה מכך שהאישורים שהתבקשו לא תאמו את
 .7הלקוח רשאי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס דיירקט רק
העסקאות שבוצעו בפועל על ידי הלקוח.
אצל ספקים המצויידים במכשיר ביצוע עסקאות אוטומטי תוך
 .13כרטיס דיירקט משמש גם ככרטיס בנק.
העברת הכרטיס במכשיר הנ"ל ,ורק אם המכשיר פועל בעת
 .14המנפיקה תהיה רשאית לשנות ,מפעם לפעם ,את כינויו של
ביצוע העסקה בכרטיס.
כרטיס דיירקט והוראות נספח זה תחולנה על הכרטיס ,יהא
 .8בכרטיס דיירקט לא ניתן לבצע עסקאות בתשלומים מכל סוג
כינויו אשר יהא.
שהוא ו/או להנות מהסדרי האשראי השונים הנהוגים ו/או
שיהיו נהוגים מעת לעת אצל המנפיקה ו/או הבנק ,אלא אם
_____________________________________
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