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במקרה של שינוי מועד החיוב  -ישולמו מלוא דמי הכרטיס במועד החיוב החדש שבחר הלקוח.
בעת ביטול כרטיס ,החיוב האחרון בדמי הכרטיס יבוצע באופן הבא:
)א( עבור כרטיסים המתופעלים על ידי החברות כ.א.ל וישראכרט  -דמי הכרטיס יחושבו עבור התקופה שבין מועד החיוב
הקודם של הלקוח לבין מועד ביטול הכרטיס.
)ב( עבור כרטיסים המתופעלים על ידי חברת לאומי קארד  -דמי הכרטיס יחושבו עבור התקופה שבין תחילת החודש
הקלנדרי לבין מועד ביטול הכרטיס.
הטבות מגזריות יינתנו בהתאם למפורט בנספח א' להטבות לקבוצות אוכלוסייה.
הטבת  - Paybackהחזר בגין מחזור עסקות בכרטיס אשראי )עבור עסקות שחויבו במועד חיוב קודם(.
הטבת  Paybackתינתן על בסיס מחזורי עסקות מלאים בלבד ,כפי שיפורטו להלן.
הטבה זו תחושב ותינתן ביחס לכל כרטיס אשראי בנפרד.
בחודש בו לא נגבים דמי כרטיס ,לא תינתן הטבת  Paybackגם אם במועד חיוב קודם בוצעו עסקות בגובה מחזור עסקות
המזכה בהטבה.
ההטבה הנ"ל תינתן לפי סוג הכרטיס ,כמפורט להלן:
לגבי כרטיס מסוג ויזה/מסטרקארד מקומי/קלאסי :בגין מחזור עסקות בסכום של  3,000ש"ח ומעלה במועד חיוב קודם,
יוחזרו  30%מדמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי; בגין מחזור עסקות בסכום של  5,000ש"ח ומעלה במועד חיוב קודם,
יוחזרו מלוא דמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי.
לגבי כרטיס מסוג ויזה/מסטרקארד בינלאומי ,זהב ,זהב עסקי ופלטינה  -בגין מחזור עסקות בסכום של  5,000ש"ח ומעלה
במועד חיוב קודם ,יוחזרו  30%מדמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי; בגין מחזור עסקות בסכום של  10,000ש"ח
ומעלה במועד חיוב קודם ,יוחזרו מלוא דמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי.
הטבה מסוג  Paybackאינה תקפה לכרטיסים המשויכים ל"מסלול תעופה" ,למועדון ייעודי ו/או לכרטיס מסוג ,DEBIT
כרטיסים נטענים FLYCARD ,ו.FIRST -
במקרה של הטבה בדמי הכרטיס שהיא אישית/לקבוצות אוכלוסייה /לפי הסדר כלשהו ,תחול אותה הטבה ,והטבת ה -
 Paybackתחול רק במקרה של מחזור עסקות המזכות בפטור מלא.
לעניין זה" ,מחזור עסקות"  -רכישת מוצרים ו/או שירותים ,שבוצעה בישראל או בחו"ל באמצעות כרטיס האשראי.
"מחזור עסקות" אינו כולל משיכות מזומן בארץ ובחו"ל )לרבות משיכות מזומן בנקודות מכירה( וכן אינו כולל זיכויים,
העברות כספים וחיובים בגין השימוש בכרטיס האשראי כמפורט להלן :דמי כרטיס ,דמי חבר מועדון ,היטל שירותים
מיובאים ,עמלות ,זיכויי ריבית וחיובי ריבית ,הצמדות למדד או לשער מט"ח ,הסבות ופירעון שוטף של עסקות ,מוצרי אשראי,
הטבות פיננסיות ו/או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת שתוגדר על ידי הבנק .מובהר ,כי בנוסף לאמור לעיל ,העברות
כספים לא תיחשבנה ב"מחזור עסקות".
מלקוח המחזיק יותר משני כרטיסים המשויכים לאותו חשבון ,ייגבו דמי כרטיס רק עבור שני הכרטיסים בעלי חיוב דמי
הכרטיס הגבוהים ביותר בפועל .לגבי כרטיסים אלה תחושב הטבת ה payback-כאמור לעיל.
ללאומי שמורה הזכות ,בכל עת ,לבטל את ההטבות השונות בכרטיסי האשראי ו/או לשנות ו/או לעדכן את תנאי ההטבות
כאמור".
ה .בסעיף )6א() (1בתעריפון העמלות ללקוחות יחידים ועסקים קטנים ובסעיף  6.1.1.16בתעריפון העמלות ללקוחות עסקים
גדולים יימחק המלל" :כל התעריפים המופיעים מטה הינם לידיעה בלבד .השירותים הניתנים על ידי חברת האשראי,
והעמלות נקבעות ונגבות על ידה .המידע המתפרסם כאן נתקבל מחברת האשראי ובאחריותה ".ובמקומו יירשם המלל:
"השירותים הבאים ניתנים על ידי חברות האשראי ,והעמלות נגבות על ידן".
ו .בסעיף )6א()" -(5פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות" בתעריפון העמלות ללקוחות יחידים ועסקים קטנים ובסעיף
" -6.1.5פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות" בתעריפון העמלות ללקוחות עסקים גדולים יתווסף לרישא של ההערה
המלל"" :עסקאות"  -לרבות עסקאות אשראי לסוגיהן" ,כמו כן יימחק מהסיפא של ההערה המלל" :בפירעון מוקדם או
פירעון מיידי של עסקאות תינתן הטבה בשיעור  50%בביצוע באינטרנט של לאומי קארד או באפליקציה של לאומי קארד".
ז .בסעיף )6א()" (6הנפקת כרטיס חליפי" בתעריפון העמלות ללקוחות יחידים ועסקים קטנים ובסעיף " -6.1.6הנפקת כרטיס
חליפי" בתעריפון העמלות ללקוחות עסקים גדולים תשונה ההערה ,כך שבמקום המלל" :בהנפקה רגילה של כרטיס חליפי
תינתן הנחה של  50%בביצוע באתרי האינטרנט ובאפליקציות של לאומי או לאומי קארד ".יירשם המלל" :לעניין הטבות
לפעילות בערוצים ישירים ראה נספח ה'".
ח .בסעיף )6א()" -(7עסקאות במטבע חוץ" בתעריפון העמלות ללקוחות יחידים ועסקים קטנים ובסעיף " -6.1.7עסקאות
במטבע חוץ" בתעריפון ללקוחות עסקים גדולים תשונה הסיפא של ההערה ,כך שבמקום המלל:
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