הודעה לציבור הלקוחות
הננו להודיעכם כי החל מתאריך  , 01/07/2022יחולו שינוי ים בתעריפוני ה בנק  ,כדלקמן:
שינויים בחלק כרטיסי חיוב "בתעריפון ליחידי ם ועסקים קטנים ובתעריפון לעסקים גדולים"
י בוצעו העדכונים ש להלן  .השינויים (למעט סעיף  )3.2.3הינם במס גרת התחלת הנפקת כרטיסי המות ג "ויזה"
ב שיתוף עם ח ברת ישראכרט על ידי ה בנק .
בפרק " 6כרטיסי חיו ב " בחלק כרטיסי ישראכרט י בוצעו השינויים ה באים:
 . 1.1בסעיף ( 1דמי כרטיס) יתווספו הכרטיסים ה באים:
 . 1.1.1כרטיס ( ₪ 24 – VISA CLASSICהערות ) 1,2
 . 1.1.2כרטיס ( ₪ 24 –VISA GOLDהערות )1,2
 . 1.1.3כרטיס ( ₪ 24 – VISA CORPORAT E / BUSINESSהערות )1,2
 . 1.1.4כרטיס ( ₪ 24 - GOLD VISA CORPORATE / BUSINESSהערות ) 1,2
 . 1.1.5כרטיס  ₪ 30 – VISA PALT IMUMEהערות ( )1,2
 . 1.1.6כרטיס ( ₪ 8.5 – VISA DEBIT Eהערות )1,15
 . 1.2י עודכנו ה ביאורים ה באים:
 . 1.2.1הערה  : 1תתווספנה המילים  VISA DEBITכך שנוסח ההערה המעודכן הוא:
דמי הכרטיס ייגבו מידי חוד ש בחוד שו לפי סוג הכרטיס (לרבות עבור כרטיסי מועדון) עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם לבין מועד
החיוב שלפ ניו ,למעט :כרטיסי דירקט  , VISA DEBIT /MASTERCARD DIRECT ,ISRACASH /א שר יחוייבו מידי חוד ש בחוד שו
בגין אותו חוד ש.

 . 1.2.2הערה  : 2לט בלת פירוט יעדי החיו ב וסכומי ההנחות בדמי כרטיס תתווספנה העמודות ה באות:
סוג הכרטיס

יעד
ב ש" ח

כרטיס VISA CLASSIC/ VISA GOLD
כרטיס VISA CORPORA TE / BUSINESS
כרטיס GOLD VISA CORPORA TE / BUSINESS

חודשי

סכום הנחה
חוד שי
ב ש"ח
סכום
לת שלום
חוד שי ב ש"ח

. 1.2.3

כרטיס VISA PALTIMUM
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נוסח הפסקה בביאור  2תוקן לצורך הבהרה ,ללא שו ני במהות ההטבה ,תיקון מקביל נע שה גם בחלק המתייחס לכרטיסי אמריקן

אקספרס.

–

" הטבה בדמי כרטיס למחזיקי כרטיסים ב נקאיים נוספים מקבוצת י שראכרט שנקבעו להם יעדי חיוב כמפורט בתעריפון הב נק  -לקוח
המחזיק במספר כרטיסים ב נקאיים המונפקים ע"י הב נק ביחד עם י שראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ" ("החברות") ש נקבעו
להם יעדי חיוב ,והמחויבים בב נק י של ם דמי כרטיס בהתאם ליעד החיובים לעיל ביחס לכרטיס בו הוא חויב באותו חוד ש בסכום הגבוה
ביותר ,ובכרטיסים ה נוספים מבין הכרטיסים הנ"ל ,תוק נה לו באותו חוד ש הטבה בדרך של ה נחה בת שלום דמי כרטיס .נכון למועד זה
ההטבה האמורה הי נה ה נחה של  100%בת שלום דמי הכרטיס.
 בקביע ת הכרטיס שחויב בסכום הגבוה ביותר ,לא יכללו כרטיסים להם פטור מלא בדמי כרטיס. הטבה על  -פי באור זה ,לא תחול על כרטיסים מקבוצת י שראכרט שלא נקבעו להם יעדי חיוב בתעריפון הב נק .בכרטיסים אלה ייגבו דמיכרטיס בגין כל כרטיס בנפרד (בכפוף לת נאים הספציפיים בגין כל כרטי ס).
 -לי שראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או לב נק שמורה הזכות לבטל את ההטבה ו/או ל ש נות את ת נאיה בכל עת ומעת לעת".

. 1.2.4תעודכן הה גדרה של "האר גון ה בינלאומי" ,כלהלן:
הארגון הבינלאומי"  -ארגון כרטיסי הא שראי הבי נלאומי VISA
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 ,Eurocard / MasterCard/לפי הע ניין .

