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:חיוב להנפקת כרטיס בקשה

המונפק על ידי הבנק באמצעות חברת אשראי בנקאי כרטיס  -כרטיס אשראי בנקאי 
     .רטיסי אשראי לישראל בע"מ )כאל(כ

 כרטיסי כרטיס המונפק על ידי הבנק באמצעות חברת  -כרטיס חיוב מיידי-דביט 
     .שהחיוב באמצעותו הוא מיידי"מ )כאל(, אשראי לישראל בע

       )יש לסמן את סוג הכרטיס(  

/   / : תאריך  מספר חשבון:________ סניף:

 .________________________2       ________________________ .1שם המבקשים: 

:מבקשיםפרטי ה .1
2 מבקש 1 מבקש

)עברית( פרטישם 

וי
ה

זי
 

שי
אי

)עברית( משפחהשם 

)אנגלית( פרטישם 

)אנגלית( משפחה שם

דרכון/מספר תעודת זהות

תאריך לידה

י כרטיס אשראי )יש למלא רק במקרה בו הוזמן כרטיס אשראי בנקאי(פרט .2
   בקשת אשראי במערכת החיתום מספר:

2 מבקש 1 מבקש
סכום משיכה יומי 

₪ מירבי ב 
סוג סכום משיכה יומי 

₪  מירבי ב
סוג

2500 ₪ מקומי  2500  ₪ מקומי  סוג הכרטיס 

יש לסמן()המבוקש: 

אי
שר

א
ס 

טי
כר

י 
ט

פר

2500 ₪ בייסיק  2500 ₪ בייסיק 
2500 ₪ בייסיק בינלאומי     2500 ₪ בייסיק בינלאומי  
2500 ₪ בינלאומי  2500 ₪ בינלאומי 
6000 ₪ ₪ 6000 זהב   זהב 
8000 ₪ פלטינום  8000 ₪ פלטינום 

 ₪ ___________  ₪ ___________  האשראימסגרת 

 המבוקשת:

 2  10  15  2  10  15 חודשי  תאריך חיוב

יש לסמן(: )מבוקש

(יש לסמןלא ) כן /   (יש לסמןלא ) כן /   חיוב חודשי קבוע:

ש"ח       :קבוע סכום חיוב חודשי ש"ח        סכום חיוב חודשי קבוע:

שבחרת )ולא כל מסגרת האשראי(  בתאריך הפרעון יפרע רק סכום החיוב החודשי  – כרטיס אשראי מתגלגל
  .תגולגל" לחודש הבא"ו והיתרה שלא נפרעה תשא ריבית

ב"טופס פישוט  ,מפורטים זכר לעילשיעורי הריבית שנקבעו להסדר הנ ככל שתבחר בהסדר חיוב חודשי קבוע,
 .לךבכרטיס חיוב" שנמסר  –הסכמים 

ש"ח 

 "בדולר ארה 

)עמלת חיוב חו"ל תחושב ותיגבה בהתאם 
 לתעריפון(

ש"ח 

דולר ארה"ב 

)עמלת חיוב חו"ל תחושב ותיגבה בהתאם 
 לתעריפון(

חיוב בגין משיכות/ 
–עסקאות במט"ח 

החיוב יבוצע במטבע: 
  יש לסמן()

ה )סולו(כרטיס אשראי ללא בטוח 
 כרטיס אשראי בשעבוד בטוחה 

כרטיס אשראי ללא בטוחה )סולו( 
 בטוחהכרטיס אשראי בשעבוד  

)יש לסמן( סוג מסלול



 __________________ מספר חשבון:
 סניף:________________________
 שם לקוח:_____________________
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 )דביט( סכומי המשיכה ו/או הרכישה המרביים בכרטיס חיוב מיידי .3
 ך זה הסכומים הינם כדלקמן: נכון למועד החתימה על מסמ

  5000 -סכום משיכה יומי מירבי .₪ 

 10,000 מצטבר ₪,  5000 בודדתיומית עיסקה  -עיסקה  יומי מירבי /סכום רכישה ₪ 
 

 ,  כפי שיפורסם בהתאם לדין.לשנות מעת לעת את הסכומים הנ"ל רשאיהבנק לתשומת ליבך 
 

 
 הצהרות המבקשים .4

כמפורט  הנפקת כרטיס חיובמבקשים מכם  ,כולנו וכל אחד מאתנו() , המבקשים בבקשה זואנו הח"מ
 מאשרים:מסכימים ולעיל ו

 כל התקשרות שתהיה בינינו תהיה כפופה ל: .4.1

 ידי המוסמכים לכך בבנק.-אישור הבקשה בכתב על .א

 מילוי כל התנאים והדרישות שיפורטו באישור הבקשה ובהנחיות פקיד הבנק. .ב
ם מאשרים בזה את נכונות כל הפרטים המופיעים בבקשתם וכל אחד מיחידי המבקשי המבקשים .4.2

שפרטים אלה ישמשו יסוד להחלטת הבנק, ובמקרה של אי  הםדלעיל ומצהירים כי ידוע ל זו
ו/או לאשר הנ"ל  םנכונות פרט כלשהו מהפרטים הנ"ל, יהא הבנק רשאי לסרב לקבל את בקשת

ם ו/או לאשר לנו כרטיס מסוג את הבקשה בסכומים נמוכים מאלה שהתבקשו על ידי המבקשי
ו/או לחזור בו מאישור הבקשה במקרה ואושרה על ידו ו/או אחר )נמוך יותר מזה שביקשנו 

 .בכפוף לכל דין לנקוט כל צעד שימצא לנכון
ומאשר/ים  ימתו/ם על בקשה זו מצהיר/ים בזאתתהמבקשים וכל אחד מיחידי המבקשים, בח .4.3

 בזאת כדלקמן*:

וגבל/ים", כי אין לו/הם "חשבון מוגבל", כי לא קיים צו זמני המעכב כי אינו/ם "לקוח/ות מ .א
 12כי במשך ותחילתה של הגבלה כלשהי לגביו/הם ו/או לגבי איזה מחשבונותיו/הם 

החודשים הקודמים למועד חתימתו/ם על בקשה זו לא קיבל/ו התראה על הגבלה, הכל 
 ובתקנותיו. 1981 - כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א

ו/או לא ניתן כנגדו/ם צו כינוס צו פירוק או צו מכוח חוק חדלות  כי לא הוכרז/ו כפושט/י רגל .ב
"( לרבות צו לשיקום כלכלי או צו חוק חדלות פירעון)" 2018 –פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 

כי אין הליך  והכל בין צו זמני או צו קבוע,, לפירוק )ככל שמי מיחידי המבקשים הוא תאגיד(
לחוק  350או הליך פירוק לפי סעיף פירעון ו/או הליך לפי חוק חדלות של פשיטת רגל 
או כל הליך דומה דת החברות ואו הליך לפי פק )"חוק החברות"( 1999 –החברות, תשנ"ט 

כי לא הוגשה כנגדו/ם בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל או הליכי תלוי ועומד נגדו/ם, אחר 
לחוק החברות, כי לא מונה  350לפי סעיף  ליכים לפי חוק חדלות פירעון אופירוק או ה

כנגדו/ם או לא הוגשה כנגדו/ם או כנגד נכס מנכסיו/הם כונס נכסים או בעל תפקיד אחר ו
כונס נכסים, מפרק, מנהל מיוחד או בעל בקשה לכינוס נכסים ו/או למינוי נכס מנכסיו/הם 

יום מיום הגשתה, וכי אינו/ם בעלים ו/או חבר/ים  14והבקשה לא נדחתה תוך תפקיד אחר 
שניתן כנגדו צו או שמתנהלים כנגדו הליכים מכוח חוק חדלות פירעון או מכוח סעיף בתאגיד 

שהוגשה נגדו ו/או נגד רכושו בקשה לפירוק לחוק החברות או מכוח פקודת החברות או  350
 או בעל תפקיד אחרכונס נכסים למינוי בקשה ו/או או בקשה מכוח חוק חדלות פירעון 

  יום מיום הגשתה. 14והבקשה לא נדחתה תוך 

 כי לא נחסם לו/להם כרטיס חיוב או סורבה בקשתו/תם לקבלת כרטיס חיוב. .ג

  כרטיס חיוב מיידי. –*סעיף זה אינו חל במקרה בו התבקש כרטיסים מסוג דביט 
ם בזה כלפי הבנק על סודיות בכל מוותרי המבקשים וכל אחד מיחידי המבקשים, בכפוף לכל דין .4.4

מידע הנדרש לבנק לבחינת בקשה זו ולקבלת החלטה האם לאשר את הבקשה, באופן הקשור ל
חלקי או מלא, ולקבוע את תנאי מסגרת האשראי שתועמד )ככל שהבקשה הינה לכרטיס 

 , מייפים את כוחו של הבנק ומסכימים לכך, שהבנק יבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי,אשראי(
בחינת בקשה זו, לרבות ביחס בעצמו או על ידי אחרים, בדיקות ו/או חקירות בכל ענין הקשור ל

נכס ו/או לנכס הממושכן ו/או להלוואה ו/או למבקשים ו/או למי מהם, ובכלל זה לקבל מהם ל
מבלי לגרוע . זוהנדרשים לצורך בחינת בקשה ומכל צד ג' מסמכים ו/או מידע מכל מין וסוג, 

ועל מנת לבחון את מתן האשראי, תנאיו והיקפו, על פי חוק נתוני אשראי האמור לעיל, מכלליות 
"(, על הבנק לקבל את הסכמתו המפורשת של חוק נתוני אשראי)להלן: " 2016 –התשע"ו 
הכלולים בו . לפנות למאגר נתוני אשראי אשר בבנק ישראל לשם קבלת נתוני אשראי  המבקש  )

קשים או מי מיחידי המבקשים להסכים למבוקש בסעיף זה לעיל, מובהר כי לא חלה על המב
 .אולם בלא קבלת הסכמתם הבנק לא יוכל לבחון את הבקשה כאמור לעיל
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 הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

בכל מקרה של טיפול באשראי יפנה הבנק למאגר נתוני האשראי לצורך קבלת חיווי כהגדרתו 
ו/או  למסור כל מידע בהקשר זה למבקשים  ו/או למי מהםרשאי הבנק בחוק נתוני אשראי. 

ו/או לצורך תפעול וניהול כרטיס החיוב וההסכם להנפקת  לצדדי ג' במסגרת שיתופי פעולה עימם
  .כרטיס חיוב שבו יתקשרו המבקשים עם הבנק וחברת כרטיסי האשראי

בזאת,  ים מצהירו ים בזה בחתימתם על בקשה זו,מאשר המבקשים וכל אחד מיחידי המבקשים .4.5
המתואר בבקשה זו, הנכס ידוע להם שאם תאושר בקשתם זו, באופן חלקי או מלא, ישמש כי 

כרטיס האשראי בגין על ידי המבקשים חיובים להבטחת פירעון כל ה כבטוחה ככל שתואר, 
 והכול בהתאם לכל המסמכים שנחתמו ו/או ייחתמו על ידי המבקשים עם הבנק.

י חשבון משותף על בקשה זו, משמעה כי על אף כל הוראה אחרת שניתנה חתימת המבקשים כבעל .4.6
על ידי המבקשים  בכל הסכם ו/או מסמך עם הבנק, לרבות בהסכם פתיחת החשבון עליו חתמו 
המבקשים, המבקשים וכל אחד מיחידי המבקשים מסכימים ומאשרים בזאת כי חתימתם על 

ן המשותף לבקש להנפיק כרטיס אשראי על בקשה זו משמעה הרשאה של כל אחד מבעלי החשבו
שמו בלבד )להלן: "בעל הכרטיס"( וכן הרשאה בדבר זכותו של בעל הכרטיס לבצע בו כל פעולה 
בחתימתו בלבד ולפי שיקול דעתו הבלעדי ללא כל צורך בהסכמת ו/או חתימת יתר הבעלים 

 בחשבון.
 

 _______________________. 2   ________  ______._________1 : חתימת  המבקשים

 

 אישור חתימה על גרסה וקבלתה:

 

זקת כרטיס חיוב, גרסה מספר הרינו לאשר כי חתמנו על תנאים כללים לקבלת והח
10/20 

 ואנו מסכימים כי כל הוראותיו יחולו עלינו. אשר נמסר לידנו,  "ההסכם"(,)

 תעריפון כרטיסי חיוב כ.א.ל. נמסר לידנוכמו כן, הריני לאשר כי 
 

 _______________________. 2   ________  ______._________1 : חתימת  המבקשים
 




