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      תאריך:

    מספר חשבון: 

    שם החשבון: 

 

 די"יכרטיס חיוב מי –דביט הוראות לעניין כרטיס מסוג "

 

 )להלן: "ההסכם"( כ.א.לאשראי ויזה להסכם כרטיס  – נספח

בכפוף לאמור  ההסכם הנ"ל כרטיס חיוב מיידי" יחולו תנאי -"דביט צוין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב כי הכרטיס הוא מסוג 

 זה כדלקמן: נספחב

או מסגרת האשראי  בחשבון הזכות תדי ייבדק סכום העסקה מול יתריכרטיס לחיוב מי -דביט בעת ביצוע עסקה ב 1.1

אישור שהבנק אישר ללקוח בחשבון )ככל שאישר(, והעסקה תאושר רק במקרה בו ישנה יתרה מתאימה )להלן: ״

קיימת הגבלה על הסכום המרבי לעסקה בודדת בכרטיס ו/או הגבלה על הסכום הכולל של העסקאות ״(. עסקה

 מעת לעת את הסכום המרבי האמור. פרסםי הבנק ביום. 

הפנויה בחשבון/מסגרת  הזכותת כרטיס חיוב מיידי עסקות החורגות מיתר -דביט לבצע באמצעות  לא ניתן 1.1

שהוא לרבות רכישות סוג מכל בתשלום נדחה לרכישות בכרטיס לא ניתן להשתמש האשראי הפנויה בחשבון ו/או 

ביצוע עסקות ולא ניתן להשתמש בכרטיס לצורך  ו/או פריסותהאשראי ו/או עסקאות אשראי הסדרי במסגרת 

אם, למרות האמור, יבוצעו עסקות כאמור  .בעבורן נגבה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס  שהתשלום

באמצעות הכרטיס, יהא הבנק רשאי לחייב את חשבוני במלוא סכום העסקה בסמוך למועד ביצוע העסקה או 

עסקה היצוע במועד בבנק הישור את איבל קלא ש חריגים בהם בוצע חיובבמקרים  בסמוך לקליטת העסקה בבנק.

ישר אהבנק שאשראי המסגרת מחריגה בו אקרדיטורית ה יתרההכום סל ע עולההסכום ביוב חל שמקרה בו א

עת חיוב החשבון, כאמור לעיל, תהיה יתרתו דביטורית או ב םא  .עסקהלסרב לשאי רהא יבנק החשבון, ב לקוחל

דביטורית כתוצאה מהחיוב, יישא האשראי ריבית בשיעור שיהיה מקובל באותה עת על פי תנאי אותו תיעשה 

 חשבון.

כל עסקה פרטנית כפופה לאישור הבנק. מובהר כי בנוסף על חיוב החשבון בסכום העסקה, סכומי אישורים בתוקף  1.3

 .מוגבל זמן למשךייזקפו לחובת החשבון  של עסקאות

האפשרות  על וו/או כאל יודיע  הבנק וכאשר אם דלק בתחנות עסקאות)כגון  מסוימות עסקות ביצוע כי ללקוח ידוע 1.4

 בחשבון הפנויה האשראי מסגרת/בחשבון הפנויה הזכות תרי מתוך מסוים סכום בשריון מותנה להיות יכוללבצען( 

 לחובת ייזקף ששוריין הסכום. הסופית עלותה וקביעת העסקה ביצוע בטרם עוד( ״רעיונית ״עסקות : להלן)

 .הבנק במערכת הסופי העסקה סכום לקליטת עד החשבון

  מהסוגים הבאים: "לובחו בארץכרטיס חיוב מיידי לא יתאפשרו עסקות  -בדביט  1.5

 ,תעופהה ,נופשה, תיירותה פיענבאשר על פי הדיווח שנמסר לחברת כאל בוצעו בבית עסק העוסק   עסקות  •

  .עסקאות אחרות בהן סכום העסקה אינו סופי בעת בקשת אישור העסקהכן ו רכב השכרת

 .לעת מעת כאל או/ו הבנק ושיודיע כפי, אחרים מענפים רעיוניות  עסקות •

עם ידי ימהחשבון יחויב באופן די יחיוב מילכרטיס  -דביטבעת ביצוע עסקות ב לעיל כהגדרתו הסכםהלמרות הוראות  1.6

כל עסקה שתועבר מבית העסק לבנק לצורך . ובחו"ל  בגין עסקאות מבוצעות בישראלוזאת אישור העסקה בבנק 

למעט  כחיוב מן המניין בדף החשבון  תוצגו"דו"ח תנועות לקוח" תחת הכותרת  בבנק דף החשבוןבאישורה, תופיע 

  .לעיל 1.4עסקה רעיונית כאמור בסעיף 

באמצעות  בחו״ל /יבוצעועל עסקאות במטבע חוץ ועל עסקאות בשקלים שבוצעו יכמוסכם ומובהר למען הסר ספק   1.7

  . הסכםב. ל 10.1 , יחולו הוראות סעיףכרטיס לחיוב מיידי - דביט

 הבנק של העמלות לתעריפון בהתאם עמלות יחולו אלו עסקות על. חדשים בשקלים יחויבו במט׳׳ח שבוצעו עסקות

 .כאל של ו/או
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 כי ייתכן שיחויב בגין עסקאות במועד מאוחר יותר מסיבות שונות, כגון: סיבות טכניות. ידוע ללקוח,  1.8

רק בבתי עסק שבהם מותקן מכשיר אלקטרוני המקושר  כרטיס חיוב מיידי -דביטידוע ללקוח כי ניתן להשתמש ב  1.9

למערכת המאפשרת שימוש בכרטיס ורק אם המכשיר האלקטרוני פועל ומקושר בעת ביצוע העסקה. לפיכך, בין 

 ידני. היתר, לא ניתן לבצע עסקאות  במכשיר

כאל מישור אבלת קאחר ל קרעסקה ה סכוםבחשבון הזוכה י, במקרה בו הלקוח יבטל עסקה שביצע מול בית העסק  1.10

סכום כיחשב יסכומה ותקפה כעסקה היחשב תעסקה, היטול בל עכאל מישור אתקבל נא לוד על כעסקה. ה יטולבל ע

 די הלקוח.יל ענוצל ש

נזקים ו/או הפסדם  בגין הבנק ו/או כאל  כלפי ותתביע אוו/ ות ו/או דרישותטענ הלקוח מסכים כי אין ולא תהיינה לו 1.11

 חריגה עקב(, שיק משיכת כדוגמת)ן בחשבו אחרות פעולות או עסקות לבצע האפשרות שלילת בגיןו ל שייגרמו

 עד מלא או חלקי באופן לפועל יצאה לא שעסקה במקרה, ןבחשבו זכות יתרה היעדר או בחשבון האשראי ממסגרת

 העסקה מסכום גבוה העסק בית ידי על לאישור שנשלח העסקה סכום בו במקרה או הבנק למערכות המידע להגעת

 .ידי הלקוח את הרכישות בפועל שבוצעו על םאו לא תאו/ הסופי

 כרטיס חיוב מיידי. -דביט , לא יחולו לעניין כרטיס מסוג הסכםל 11.3; 9.3.1 ;8; 7; 6; 5סעיפים  1.11

 

 

 

 ולראיה בא הלקוח על החתום:
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