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מונחים:
מסגרת לכרטיס הסכום המרבי הכולל של עסקות שניתן לבצע בכרטיס אשראי מסויים בלבד .לידיעתך ,המסגרת וגובהה ניתנים לשינוי
מעת לעת ונקבעים ע"י לאומי קארד .התחייבויות בכרטיס כולל את סך העסקות לידיעה (ראה טבלת חיוב עתידי) ,יתרת התשלומים בגין
עסקות מתמשכות ועסקות שאושרו ויוצגו בדף הפירוט הבא .המסגרת והתחייבות מעודכנים ליום החיוב.
שיעור ריבית בתחתית דף הפירוט מופיעה טבלת ריביות עבור סוגי העסקות ,מסלולי האשראי וההלוואות השונים .שיעורי הריבית משתנים
בהתאם להחלטת לאומי קארד ,ובהתאם לסוגי הכרטיס ולשינויים בריבית הפריים במשק והם חלים על אשראים בריבית קבועה שיועמדו
לאחר השינוי ועל אשראים בריבית משתנה .ריבית הפריים הקובעת היא זו הנהוגה על ידי בנק לאומי.
דמי כרטיס העמלה נגבית במלואה מדי חודש עבור החודש החולף .חיוב ראשון לאחר ההנפקה יבוצע לאחר ביצוע פעולה בכרטיס .בגין
החודש הראשון תשולם מלוא העמלה ,ללא קשר למועד בחודש בו בוצעה הפעולה הראשונה.
פינוקים  1+1לקוחות לאומי קארד  WORLD ELITEמצורפים אוטומאטית למסלול תעופה המאפשר המרה אוטומאטית לנקודות אל על .לקוחות
המבצעים מעל  ₪ 6,000ומעלה ברמת ת"ז (לא כולל משיכות מזומנים ,עמלות ,הלוואות ,ומוצרי אשראי שונים) זכאים למסלול תעופה
ובנוסף  3פינוקים  1+1בחודש .ביצוע העסקאות לצורך חישוב הזכאות הוא בכל כרטיסי האשראי של לאומי קארד ,למעט כרטיסים שמוחרגים
בתקנון .כפוף לתקנון אתר ההטבות ופינוקים  .1+1הרכישה באמצעות כרטיסי האשראי של לאומי קארד בלבד.
עסקאות המסומנות ב @ -עסקאות המסומנות ב @ -הינן עסקאות בהן לא הוצג כרטיס אשראי במעמד העסקה (כגון עסקאות אינטרנט
וטלפון) ,וזאת כפי שדווח ללאומי קארד על ידי הסולק של בית העסק ,למעט עסקאות הוראות קבע לחיוב הכרטיס .אין בסימון @ או
בהעדרו כדי לגרוע מזכויותיך בקשר עם עסקאות במסמך חסר בהתאם לחוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו־.1986
תוכניות ועסקות אשראי עסקות נושאות ריבית יופיעו לידיעה בחודש ביצוען וחיובן יחל בחודש העוקב.
שירותים במט"ח עבור עסקאות ומשיכות מזומן במט"ח תגבה עמלה בגובה  1.50%מסכום העסקה .אופן ההמרה  -במטבעות הבאים
תתבצע המרה ישירות לש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות לאומי קארד :אירו ,דולר אוסטרלי ,דולר ארה"ב,
דולר קנדי ,דינר ,יין ,כתר (נורווגיה) ,כתר (דנמרק) ,לירה לבנונית ,לירה מצרית ,ליש"ט ,פרנק (שוויץ) ,קרונה שבדית ,רנד (דרום אפריקה).
בכל מטבע שאינו מפורט לעיל תתבצע המרה ממטבע העסקה המקורי לאירו על פי שערי החליפין הנקבעים ע"י מאסטרקארד העולמית,
ולאחר מכן לשקל על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות לאומי קארד.
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