[לוגו המנפיקה]
הופק בתאריך  ...שעה ....

להלן דוגמא לבקשה לקבלת כרטיס חיוב.
לתשומת הלב ,בכל התקשרות ,נוסח החוזה ישונה בחלקו כדי להתאימו לתנאי ההתקשרות
הספציפית.
מנפיקת הכרטיס :בנק הפועלים בע"מ ו/או [חברת כרטיסי האשראי],
הפסקה הבאה רלוונטית במקרה של כרטיס מסטרקרד בינלאומי.
לעניין שימושים בכרטיס בחו"ל המנפיקה הינה בנק הפועלים בע"מ ו/או יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ .בלי לגרוע
מזכויותיהן של ישראכרט בע"מ ויורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ על פי כל דין ,תהיה כל אחת מהן רשאית להעביר
ולהמחות את זכויותיה וחובותיה כלפי הלקוח ,האחת לרעותה.
פרטי החשבון:
בנק _____:סניף_____ :

מס' חשבון______ :

שם חשבון_____ :

פרטי הלקוח (מחזיק הכרטיס):
תואר______ :
מס' תעודת זהות _________שם_____ :
תואר(לועזית_____________
שם (לועזית)_________
טלפון נוסף_________ :
כתובת ______ :טלפון________ :
כתובת למשלוח דואר________ :

מין_________ :

פרטי הכרטיס:
כרטיס מסוג _________ שמסתיים בספרות ________.
מאפייני הכרטיס:
מאפייני הכרטיס הינם בכפוף לתנאים הכלליים להסכם כרטיס חיוב מהדורת ______ (להלן" :התנאים הכלליים")
המהווים חלק בלתי נפרד מבקשה זו.
סכום ותוקף מסגרת הכרטיס ________ :ש"ח ,בתוקף עד _________ [לא מוצג לגבי דיירקט].
המנפיקה ו/או הבנק רשאים לבטל או לא לחדש או לשנות את מסגרת הכרטיס בהתאם לתנאים הכלליים.
תקופת הכרטיס _______ :חודשים ,בתוקף עד _________.
שם המועדון _______:קוד שיוך למועדון _________.
מועד חיוב מבוקש ______ :בחודש ,החל מהחיוב בתאריך ______לא מוצג לגבי דיירקט; בכרטיס דיירקט ייכתב:
[החשבון יחויב באופן שוטף בגין העסקאות.] ].
אם הונפקו ללקוח כרטיסים נוספים (אחד או יותר) על ידי המנפיקה המחויבים באותו חשבון ומועד החיוב בבקשה
זו שונה ממועד החיוב של הכרטיסים הנוספים כאמור ,ישתנה מועד החיוב גם בכרטיסים הנוספים כאמור ,בהתאם
למועד החיוב החדש המבוקש.
תיאור שימוש במכשירים ממוכנים______ :
[אם כרטיס מקומי = [כרטיס מקומי .הכרטיס אינו מאפשר ביצוע עסקאות ומשיכת מזומנים בחו"ל.]].
[אם כרטיס בינ"ל = [כרטיס לשימוש מקומי ובחו"ל[ .]].תיאור החלופות הרלוונטיות לעניין כרטיס מקומי או כרטיס
לשימוש מקומי ובחו"ל]
[אם אין שימושי קרדיט= [הכרטיס אינו מאפשר שימוש בהסדרי האשראי.]].
[אם יש שימושי קרדיט = [הכרטיס מאפשר שימוש בהסדרי האשראי .להלן פירוט שיעורי ריבית בהסדרי האשראי.
[לא מוצג לגבי דיירקט][ .תיאור החלופות הרלוונטיות לעניין הסדרי האשראי]

הסדרי אשראי
שיעורי הריבית המפורטים להלן הם נכון לתאריך________ בלבד
הסדר קרדיט:
ריבית נומינלית שנתית ______ :ריבית מתואמת שנתית.______:
הריבית הינה ריבית ה"פריים" ,בצירוף תוספת סיכון בשיעור _____ לשנה (פ .)_______+
הריבית הינה ריבית משתנה.
אופן תשלום חודשי_________ :
אופן העברת עסקאות לקרדיט________ :
הסדר קרדיט בתשלומים קבועים:
ריבית נומינלית שנתית ______:ריבית מתואמת שנתית.______:
הריבית הינה ריבית ה"פריים" ,בצירוף תוספת סיכון בשיעור _____ לשנה (פ .)_____+
הריבית הינה ריבית קבועה אשר תיקבע כמפורט בתנאים הכלליים.
הסדר "אשראי מהיר":
ריבית נומינלית שנתית .______:ריבית מתואמת שנתית._____:
הריבית הינה ריבית ה"פריים" ,בצירוף תוספת סיכון בשיעור______ לשנה (פ .)_____+
הריבית הינה ריבית קבועה לעסקה אשר תיקבע כמפורט בתנאים הכלליים.
סניף למסירה }{ :תיאור סניף למסירה}{ :
הלקוח מבקש מבנק הפועלים בע"מ ו/או [חברת כרטיסי האשראי] (להלן"[ :שם מקוצר של בנק הפועלים ו/או
חברת כרטיסי האשראי"]) לאפשר לו ביצוע פעולות בערוצי תקשורת כמפורט להלן :יש לסמן  Xאחד לשורה .
קבלת מידע

קבלת מידע וביצוע
פעולות בכרטיס/חשבון
לרבות קבלת אשראי

לא מעוניין

מענה קולי ממוחשב ()IVR







הוראה במכשיר פקסימיליה







אתר האינטרנט







מכשיר טלפון של הלקוח (לרבות
סלולרי ו )SMS -







דואר אלקטרוני של הלקוח







פרטי התקשרות עם הלקוח (מחזיק הכרטיס) בערוצי התקשורת המפורטים לעיל:
מס' פקסימיליה________ :
מס' טלפון נייד_______:
כתובת דואר אלקטרוני של הלקוח______________ :
קבלת דף ריכוז חיובים חודשי והודעות אחרות מאת [שם מקוצר של בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי]
באתר [שם מקוצר של בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי]
.

 מעוניין לקבל באתר האינטרנט של [שם מקוצר של בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי] דף ריכוז
חיובים חודשי והודעות אחרות מאת [שם מקוצר של בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי] .
הלקוח מבקש לקבל באתר האינטרנט של [שם מקוצר של בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי] את דף ריכוז
החיובים החודשי (פירוט הרכישות שהלקוח ביצע בכרטיס) ,והודעות אחרות ,ביחס לכלל הכרטיסים שברשות הלקוח
שהונפקו על ידי [שם מקוצר של בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי] (לבדה או יחד עם אחרים) ,וזאת במקום
קבלת הודעות כאמור באמצעות הדואר הרגיל.
הודעות מסוימות תמשכנה להישלח גם או רק באמצעות הדואר הרגיל.
באפשרות הלקוח להפסיק בכל עת את שירות קבלת הודעות באתר האינטרנט ,וזאת באמצעות משלוח הודעה ל[שם
מקוצר של בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי].
[שם מקוצר של בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי] רשאית בכל עת להפסיק את השירות או לשנות את תנאיו
או את היקפו ,בהודעה ללקוח.
[שם מקוצר של בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי] תשלח לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח הודעה
המפנה את הלקוח לקיומה של הודעה באתר האינטרנט (להלן" :הודעת הדואר האלקטרוני").

Dummy Text

כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח למשלוח הודעת הדואר האלקטרוני הינה._______ :
אם לא תתבצע על ידי הלקוח פתיחה של הודעת הדואר האלקטרוני במשך תקופה רצופה של שישה חודשים ,יבוטל
השירות.

קבלת מידע פרסומי מ[בנק הפועלים בע"מ ו/או חברת כרטיסי האשראי] באמצעי תקשורת יש לסמן  Xביחס לאפשרות
הרצויה

מעוניין לקבל מידע פרסומי באמצעי תקשורת

לא מעוניין לקבל מידע פרסומי באמצעי תקשורת



"מידע פרסומי" :דברי פרסומת ,לרבות ומבלי לגרוע ,מבצעים ,הטבות ,הודעות אירועים הצעות שונות ומידע
שיווקי נוסף ,מטעם המנפיקה ו/או מטעם המועדון ו/או מטעם גורם מטעמם ו/או מטעם צדדים שלישיים.
"אמצעי תקשורת" :פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית  ,הודעת מסר קצר ( )SMSאו כל
אמצעי תקשורת אחר.
באפשרות הלקוח להפסיק בכל עת את קבלתו באמצעי תקשורת של המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה
בהתאמה :ל [בנק הפועלים ו/או חברת כרטיסי האשראי] ו/או למועדון.
מובהר כי הודעת הלקוח תפסיק את קבלתו מ[חברת כרטיסי האשראי] של המידע הפרסומי ,בכל אמצעי
התקשורת.
אם ברצון הלקוח להפסיק לקבל מידע פרסומי בדואר (להבדיל מקבלתו באמצעי תקשורת) – יהא עליו לציין זאת
במפורש בדרך של משלוח הודעה כמפורט לעיל.

תנאים נוספים:
שירותים ו/או משיכת מזומנים באמצעות מכשירים ממוכנים בישראל :על קבלת שירותים ו/או משיכת
א.
מזומנים באמצעות מכשירים ממוכנים בישראל ,יחולו התנאים המפורטים לעניין זה בבקשה לפתיחת חשבון.
ב.

שירותים בערוצי שירות-בנקאות בתקשורת :על מתן שירותים על ידי בנק הפועלים בע"מ ,באמצעות ערוצי
השירות של הבנק ,יחולו התנאים אשר בבקשה לפתיחת חשבון.
על מתן שירותים על ידי [שם מקוצר של חברת כרטיסי האשראי ,גם אם היא מנפיקה במשותף] באמצעות
ערוצי השירות של [שם מקוצר של חברת כרטיסי האשראי] יחולו התנאים הכלליים.

ג.

הגנת הפרטיות ומאגרי מידע:
הודעה לעניין הגנת הפרטיות ומאגרי מידע הינה כמפורט בסעיף  22לתנאים הכלליים להסכם כרטיס חיוב.

ד.

ידוע ללקוח כי רק הנפקת הכרטיס ,שליחתו אל מחזיק הכרטיס והעמדת האפשרות לשיפעולו על ידי המנפיקה
והבנק ,מהווים הסכמה של המנפיקה והבנק להנפיק את הכרטיס על בסיס בקשה זו .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,המנפיקה ו/או הבנק רשאים ,אך אינם חייבים ,שלא להנפיק את הכרטיס ואם הונפק אך לא שופעל
 לא לאפשר שיפעול שלו ו/או לבטל את תוקף הכרטיס בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:ד )1( .אם לאחר תאריך הפקת בקשה זו התברר למנפיקה ו/או לבנק כי אירע אירוע כלשהו מהאירועים
המפורטים בסעיף  14לתנאים הכלליים (העמדה לפירעון מיידי ,הגבלות ושינויים אחרים);
ד )2( .אם לא הושלם מי מהפרטים המיועדים להשלמה על ידי הלקוח או המורשה ,לפי העניין ,או לא נחתמה
חתימה הדרושה כאמור בבקשה זו;
ד )3( .אם בין תאריך הפקת בקשה זו ,לבין תאריך קליטתה במערכות המנפיקה ו/או הבנק כשהיא חתומה,
או לבין תאריך בקשת מחזיק הכרטיס לשפעל את הכרטיס ,חלף פרק זמן אשר לפי שיקול דעתם של
המנפיקה ו/או הבנק מצריך עריכת בירור או קבלת הסכמה מאת הלקוח ו/או המורשה ו/או המנפיקה
ו/או הבנק.
ד )4( .אם לאחר תאריך הפקת בקשה זו הכרטיס לא שופעל וחלף פרק זמן אשר לפי שיקול דעתם של
המנפיקה ו/או הבנק מצריך עריכת בירור או קבלת הסכמה מאת הלקוח ו/או המורשה ו/או המנפיקה
ו/או הבנק.

ה.

העמלות שלהלן ישולמו למנפיקה באמצעות הכרטיס על פי תעריפון המנפיקה ו/או לבנק באמצעות חיוב
החשבון על פי תעריפון הבנק.

ו.

האמור בתנאים נוספים אלו הינו מבלי לגרוע מיתר הוראות התנאים הכלליים.

הלקוח החתום מטה מאשר ,מצהיר ומתחייב כדלקמן:
(א)

כי הפרטים לעיל נכונים ומדויקים.

(ב)

כי קיבל עותק בקשה זו ואת התנאים הכלליים להסכם כרטיס חיוב מספר מהדורה ______
וכי הוא מסכים לאמור בהם ,מתחייב לפעול על פיהם וחתם עליהם.

(ג)

הלקוח מסכים כי אם המנפיקה ו/או הבנק יציגו תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב מאותה מהדורה כמפורט
לעיל ,גם אם מספר החוברת שונה ,התנאים וההוראות במסמך כזה שהמנפיקה ו/או הבנק יציגו מחייבים את
הלקוח כמסמך אשר נחתם על ידיו.

(ד)

כי קיבל את "תעריפון כרטיסי אשראי" המצומצם.

(ה)

כי קיבל את עלון דברי ההסבר " חשוב שתדע -כל המידע על כרטיס האשראי שלך " .

נחתם על ידי הלקוח בתאריך__________ :

חתימה_________________________ :

אישור הבנקאי (לשימוש פנימי)
אני שפרטי רשומים מטה ,מאשר שמסרתי ללקוח שפרטיו הם כמפורט לעיל את התנאים הכלליים להסכם כרטיס
חיוב עליהם חתם ,שמספר המהדורה ומספר החוברת הם כמפורט באישורו לעיל.
תאריך ___________:שם הפקיד המבצע ___________ :חתימת הפקיד המבצע___________ :

