
__________:תאריך
__________:מספר חשבון

__________:סניף

1.8.2017בתוקף מיום 

הערותמחירשירות

דמי כרטיס1

, ל"בינ, מקומי)כרטיסים רגילים 
(זהב ופלטינום,עסקי

14.90₪ (1)(2)

עמלה זו לא תגבה בעד כרטיס חיוב  ₪ 7.50(דביט)כרטיס חיוב מיידי 
מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס 

אשראי בתוקף שהונפק ללקוח על ידי 
הבנק באותו חשבון וזאת לתקופה של 

 חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס 36
החיוב המיידי

(13) (12) (11) 27₪(לגבי כרטיסים נטענים בלבד)דמי טעינהא1

עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות עסקה בתשלומים2
31/01/15שבוצעו עד 

(4)ח" ש0.55

טיפול בהכחשה לא מוצדקת של  (א)שירותים מיוחדים3
עסקה

ח בתוספת " ש30
הוצאות

(5)

(6)ח לבקשה" ש30מיידי לעסקאות/פירעון מוקדם (ב)

הנפקה רגילההנפקת כרטיס חליפי (ג)

(8)(7)ח בתוספת" ש30

הוצאות

הנפקה מיידית

(7)ח בתוספת" ש40

הוצאות

שירותים במטבע 4
חוץ

ח"עסקאות במט

 מסכום 2.8%עסקאות בדולר או באירו
העסקה

(9)

 מסכום 2.8%עסקאות במטבע אחר
העסקה

(9)

ל"ח בחו"משיכת מזומן  במט

משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר 
אוטומטי

3.50%(10)

משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר 
אוטומטי

3.50%(10)

(10)3.50%משיכת מזומן  בדולר או באירו בדלפק

(10)3.50%משיכת מזומן  במטבע אחר בדלפק

משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל 
באותו מטבע

16₪ (10)

רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות  (ה)
כרטיס אשראי

6$ 

(15)(5) 15₪איתור מסמכים (ב) מידע5

אשר עשויים להיות , לשירותים נוספיםשירותים נוספים6
, כרוכים במתן שירות של כרטיסי חיוב 

ראו תעריפון העמלות המלא

תעריף מופחתמחזורתעריף מופחתמחזור

כרטיסים 
רגילים 

, מקומי)
, ל"בינ

זהב , עסקי
(ופלטינום

14.9₪ 1,000₪ 12.90₪ 2,500₪ 9.9₪ 

.עבור כל תשלום   (4)

.במקרים בהם יתבקש שירות זה, בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ   (5)

.במקרים בהם יתבקש שירות זה, בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ   (7)

חידוש כרטיס הנושא תמונה/ הנפקת, או חידוש של כרטיס מעוצב/חל גם על הנפקה ו   (8)

ל.א.              תעריפון כרטיסי חיוב כ

כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק  סך העמלות בעד ביטול. 2008ח "התשס (עמלות) (שירות ללקוח)בכפוף לכללי הבנקאות , העמלה תיגבה בגין כל בקשה לפרעון   (6)

. 40₪יהיה כפוף לתקרה של , הכרטיס הוא הבנק

כמשמעותם , "חודש-"ו" חיובים", "רכישות"המונחים )פטור בדמי הכרטיס /בחלק מהכרטיסים נקבעו יעדים חודשיים אשר ביצוע רכישות בסכומים המפורטים מטה יקנו הנחה (1)

:להלן פירוט החיובים החודשיים וסכומי ההנחות בדמי הכרטיס נכון למועד זה,  (www.cal-online.co.ilאת התקנון המלא ניתן לראות באתר . בתקנון קונים ומזוכים

תעריף בסיססוג כרטיס

2מדרגה 1מדרגה 

. לא יינתנו הנחות בגין מחזור לכרטיסים המשוייכים למועדוני תעופה   (2)



 וגם עבור משיכה בדלפקATMהעמלה תיגבה עבור משיכה במכשיר  (10)

.Prepaidעבור כרטיס  (11)

. ₪ 7לכרטיסים בהם לא ניתן למשוך מזומן תינתן הנחה בסך  (12)

 ₪ 12עמלת הטעינה תעמוד על , בכרטיסים בהם קיימת טעינה חוזרת (13)

העמלה נגבית בגין כל מסמך בנפרד, או דוחות המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח/הפקה או הדפסה של מסמכים ו (15)

המפורסמים במשרדי כרטיסי אשראי , מ"התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתעריפון המלא של כרטיסי אשראי לישראל  בע
המפורסמים , מ "או בתעריפון המלא של בנק ירושלים בע/ו, מ "מ ובאתר האינטרנט של כרטיסי אשראי לישראל  בע"לישראל בע

.בסניפי הבנק ובאתר האינטרנט של הבנק

במידה והעסקה בוצעה . 2.8%בחשבון שקלי ההמרה תבוצע על פי השער היציג בתוספת . ח"עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה המבוצעת במטבע שונה מש  (9)

ח ההמרה "בחשבון מט. 2.8%ח על פי השער היציג של הדולר בתוספת "במטבע שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה לדולר על פי שערי החברות הבינלאומיות וממנו תבוצע המרה לש

.2.8%על פי שערי החברות הבינלאומיות בתוספת 


