מס' חשבון________________ :
סוג כרטיס_________________ :

סניף ________________

שם הלקוח_________________ :
מס' ת"ז___________________ :

נספח בעניין מסגרת הכרטיס

)נספח ל"בקשה להזמנת כרטיס חיוב" ו"טופס בקשה לקבלת כרטיס חיוב"(
בכרטיס שבנדון תוקצה לשימושך מסגרת כרטיס )כהגדרתה ב"נספח לטופס בקשה לקבלת כרטיס חיוב-תנאי מסגרת הכרטיס"( בסכום של
___________ש"ח )סכום המסגרת כפוף לאישור הבנק ,שיהיה רשאי לאשר המסגרת בסכום נמוך יותר(.
מסגרת הכרטיס תסתיים בתום תקופה שלא תעלה על שנה ממועד הנפקת הכרטיס.
סכום ותוקף מסגרת הכרטיס יצויינו בדף ריכוז החיובים החודשי.
מסגרת הכרטיס תשמש אותך לכלל השימושים שתבצע באמצעות הכרטיס )למעט משיכות מזומנים ממכשירים ממוכנים בארץ ,המתנהלות
בנפרד ואינן נכללות במסגרת הכרטיס(.
בהתאם לכך ,כל התייחסות למסגרת אשראי ו/או הקצאת מט"ח ב"טופס בקשה לקבלת כרטיס חיוב" או ב"בקשה להזמנת כרטיס חיוב" ו/או
בכל מסמך אחר בקשר לכרטיס ,מבוטלת.
התנאים המלאים בקשר למסגרת הכרטיס מפורטים ב"נספח לטופס בקשה לקבלת כרטיס חיוב  -תנאי מסגרת הכרטיס" ,ומהווים חלק בלתי
נפרד מהבקשה לקבלת כרטיס חיוב ומנספח זה.
שימוש בכרטיס במסגרת תכניות האשראי *:
 בכרטיס זה ניתן לבצע עסקאות במסגרת תכניות האשראי.
 בכרטיס זה לא ניתן לבצע עסקאות במסגרת תכניות האשראי.

תאריך___________ :

*

חתימת הלקוח _________________

יש לסמן את החלופה המתאימה
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נספח ל"טופס בקשה לקבלת כרטיס חיוב"  -תנאי מסגרת הכרטיס
א" .מסגרת הכרטיס" – מסגרת אשראי לכלל השימושים בכרטיס
בארץ ובחו"ל ,ובכלל זה :רכישת מוצרים ו/או שירותים ,עסקאות,
עסקאות בתשלומים ,אישורים בתוקף של עסקאות )גם אם
העסקה לא בוצעה מכל סיבה שהיא( ,משיכות מזומנים בחו"ל,
עמלות ,הסדר "קרדיט" ,הסדר "קרדיט בתשלומים"" ,אשראי
מהיר" וכל הסדר אשראי אחר בכרטיס ולמעט :ריביות ומשיכת
מזומנים ממכשירים ממוכנים בארץ .אין בהגדרת מסגרת הכרטיס
כדי להתיר שימושים שלא אושרו בכרטיס.
ב .מסגרת הכרטיס ניתנת על-ידי בנק מסד בע"מ )להלן" :הבנק"(,
על פי שיקול דעתו הבלעדי.
ג.

סכום ותוקף מסגרת הכרטיס יהיו כמפורט ב"נספח בעניין מסגרת
הכרטיס" ו/או בדף ריכוז החיובים החודשי ו/או בכל הודעה אחרת
מאת ישראכרט בע"מ )להלן" :ישראכרט"( או הבנק.

ד .תוקף מסגרת הכרטיס –תוקף מסגרת הכרטיס יהא לתקופה של
עד שנה אחת ,כפי שיודיעו הבנק ו/או ישראכרט בשם הבנק
ללקוח ב"נספח בעניין מסגרת הכרטיס" ו/או בדף ריכוז החיובים
ו/או בכל הודעה אחרת.
ה .חידוש מסגרת הכרטיס  -בתום תקופת מסגרת הכרטיס יהא
רשאי )אך לא חייב( הבנק ,על-פי שיקול דעתו ,להעמיד ללקוח
מסגרת כרטיס לתקופה או לתקופות נוספות ,שלא תעלינה על
שנה אחת בכל פעם ,ובסכום לפי שיקול דעתו של הבנק .הודעה
על חידוש מסגרת הכרטיס ועל סכומה )אם תחודש( ,או הודעה על
אי חידוש מסגרת הכרטיס ,תפורט בדף ריכוז החיובים ו/או בכל
הודעה אחרת.
ו.

ביטול או הקטנה של מסגרת הכרטיס – הבנק יהיה רשאי לבטל
את מסגרת הכרטיס או להקטינה ,באופן מיידי וללא מתן הודעה
מראש בקרות אירוע כלשהו מהאירועים המקנים לבנק ו/או
לישראכרט זכות להעמיד לפרעון מיידי איזו מחבויות הלקוח כלפי
מי מהם על-פי כל הסכם ו/או על פי מסמך אחר כלשהו ,כפי שיהיו
מעת לעת ,או  -בכל מקרה אחר  -בהודעה של  30יום מראש.

ז.

בכל מקרה שיודע ללקוח על אי חידוש מסגרת הכרטיס או ביטולה
מכל סיבה שהיא ,הלקוח מתחייב שלא לבצע שימושים הנכללים
במסגרת הכרטיס.

ח .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מסגרת הכרטיס תעמוד לזכות
הלקוח ,כל עוד הסכם הכרטיס בין הלקוח ובין ישראכרט והבנק
יהיה בתוקף .אם יפקע תוקפו של ההסכם הנ"ל או שיבוטל
הכרטיס מכל סיבה שהיא ,תפקע מיד ובאופן אוטומטי מסגרת
הכרטיס.
ט .יובהר ,כי במקרה של סיום תוקף מסגרת הכרטיס ,מכל סיבה
שהיא ,או במקרה של הקטנת סכום מסגרת הכרטיס ,סכומים
שנוצלו על חשבון מסגרת הכרטיס קודם לסיומה או הקטנתה
ימשיכו להפרע כסדרם )ובלבד שהעסקה נקלטה אצל ישראכרט
קודם לכן( ,אלא אם הבנק ידרוש פרעונם המיידי ,כולם או חלקם.
דרש הבנק פרעון הסכומים כאמור ,הלקוח מתחייב לפרוע כל
סכום שיידרש על ידי הבנק במועד הנקוב בהודעה.
י.

אין בהעמדת מסגרת כרטיס מסוימת בעבר ,כדי לגרוע משיקול
דעתו של הבנק ,ובכלל זה לעניין חידוש מסגרת כרטיס ,שינויה
תוקפה וסכומה ,והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר
הסתמכותו על העמדת מסגרת כרטיס כאמור.

יא .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הבנק ו/או ישראכרט יהיו רשאים ,על-
פי שיקול דעתם ,להוסיף הוראות ו/או לשנות את תנאי מסגרת
הכרטיס ,ובכלל זה לחלקה לתת-מסגרות שונות המתייחסות
לאופני שימוש שונים של הכרטיס ו/או לקבוע מסגרת משותפת
אחת לכל השימושים באמצעות כל הכרטיסים שהונפקו בחשבון
אחד בבנק ו/או לבטל את זכותו של הלקוח להשתמש באחד
מאופני השימוש הללו ,והודעה על כך תימסר ללקוח .כמו כן יהיו
הבנק ו/או ישראכרט רשאים לשנות את התנאים נשוא מסגרת
הכרטיס בכל מקרה שיחויבו לעשות כן על פי הוראות כל דין ו/או

תאריך________________ :
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רשות מוסמכת ,ובמקרים אלה ייכנס השינוי לתוקף על פי אותן
הוראות.
יב .ידוע ללקוח ,כי בקשר עם עסקאות ופעולות מסוימות ,יכול שייווצרו
הפרשים בין הסכום הנזקף בגינן על חשבון הסכומים המנוצלים
מתוך מסגרת הכרטיס )או סכום כל חריגה שאושרה כאמור לעיל(
ובין סכומי החיוב בפועל ,וזאת עקב העיתוי השונה של מועד
הזקיפה ומועד החיוב ,והשוני בשערי חליפין ושיעור המדד בין
מועדים שונים אלה.
יג .הלקוח לא יהא רשאי להשתמש בכרטיס באופן שיגרום לחריגה
ממסגרת הכרטיס ,והוא מתחייב כי סכום השימושים הנכללים
במסגרת הכרטיס שינוצל על ידו ושלא סולק ,לא יעלה ,בכל
נקודת זמן ,על מסגרת הכרטיס.
יד .חרג הסכום המנוצל מסך מסגרת הכרטיס ,מתחייב הלקוח לפרוע
באופן מיידי את סכום החריגה ,והבנק יהיה רשאי לחייב את
הלקוח באופן מיידי בגין סכום החריגה ,והכל מבלי לגרוע מכל
סעד העומד לבנק ו/או לישראכרט על-פי ההסכמים בקשר לכרטיס
ו/או על-פי כל דין ו/או על-פי כל מסמך אחר שנחתם על ידי הלקוח
כלפי הבנק.
טו .הבנק יהיה רשאי להתיר או שלא להתיר ,לפי שיקול דעתו ,שימוש
בכרטיס שסכומו ,כולו או חלקו ,חורג ממסגרת הכרטיס.
טז .במקרה שחרג הלקוח ממסגרת הכרטיס ולא נחסמה החריגה על-
ידי הבנק ו/או ישראכרט )אף מספר פעמים( ,לא יהא הלקוח רשאי
להעלות כל טענה בעתיד בקשר להסכמת הבנק ו/או ישראכרט
לאפשר לו חריגה גם בעתיד ו/או בקשר להסתמכותו על הסכום
המנוצל בחריגה ממסגרת הכרטיס ,ומובהר כי אישור הבנק ו/או
ישראכרט לחריגה כאמור ,יינתן על-פי שיקול דעתם של הבנק ו/או
ישראכרט ,מבלי שיהיה בו אישור להגדלת מסגרת הכרטיס ,מעבר
להגדלתה הנקודתית על-פי שיקול דעת הבנק ו/או ישראכרט.
יז .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אישרו הבנק ו/או ישראכרט
ביצועה של עסקה במסגרת הסדרי האשראי )למעט אשראי
מהיר( ,ובכלל זה עסקת תשלומים במסגרת הסדרי האשראי,
ולאחר מכן בעת קליטת העסקה אצל ישראכרט ,סכום העסקה או
חלקו הינם בחריגה ממסגרת הכרטיס ,רשאים הבנק ו/או
ישראכרט לחייב את סכום העסקה החורג ממסגרת הכרטיס או
את מלוא סכום העסקה )כולל הסכום שאינו בחריגה( ,במועד
החיוב הקרוב הנהוג לגבי עסקאות רגילות ,ולא כעסקה במסגרת
הסדר האשראי בו בוצעה.
יח .בכפוף להוראות הדין ,הבנק ו/או ישראכרט יהיו רשאים לחייב את
הלקוח ,בגין כל סכום החורג ממסגרת הכרטיס ,בריבית בשיעור
המירבי )כהגדרתה להלן( החל ממועד היווצרות החריגה ממסגרת
הכרטיס ועד למועד חיוב החשבון בסכומים החורגים ממסגרת
הכרטיס.
"ריבית בשיעור המירבי" :לגבי מטבע ישראלי  -הריבית המירבית
כפי שתהיה מעת לעת ,בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב
רגיל במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף .לגבי
מטבע חוץ  -הריבית המירבית ,כפי שתהיה מעת לעת ,בבנק על
יתרות חובה בחשבון עובר ושב רגיל באותו סוג מטבע ,שלא
קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף.
יט .אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הבנק ו/או ישראכרט ,על
פי ההסכמים בקשר עם הכרטיס ו/או על פי כל מסמך אחר
שנחתם על ידי הלקוח ו/או על פי דין ,לרבות זכות הבנק ו/או
ישראכרט לבטל את כרטיס ו/או להעמיד לפרעון מיידי סכומים
המגיעים מן הלקוח בקשר עם הכרטיס ו/או מסגרת הכרטיס.
כ.

האמור בנספח זה ,הוא בנוסף על האמור ב"טופס בקשה
לקבלת כרטיס חיוב" ו/או במסמך אחר בקשר לכרטיס ,ומהווה
חלק בלתי נפרד מהם ,אולם בכל מקרה של סתירה ו/או אי
התאמה בין האמור בנספח זה לבין האמור ב"טופס בקשה
לקבלת כרטיס חיוב" ו/או במסמך אחר בקשר לכרטיס ,יגבר
האמור בנספח זה.

חתימת הלקוח _______________________ 
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